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+ا""ث*
صكه!

والقضائبةالإداريةالنظممن،بمه!ؤامما4درامصتناولاحتاباهذا

صنةالعربىالفتحجئ،دقلديانوسن!زتن،4بوالجروالاجتماءمة4ورالاقتصاد

اكتشاففىارغبة،،ؤطصةاليينمهسبتارعالاءتمامرت51اكالعواءلن!و.064

والإلىم،ا-ا:يزفطيةالدولاتيا.يولسالمصةتموإلىوالمرف،بى،لامرا)فتحب9مصجاأ

بية!الر؟الغة.4لدرابص.!ذ.!باما،ؤجل!ند،أ!ياولولم.بةسالمصقوميةابكاظإهـر

.ةماحةلا"؟الإينمصوتارعمنمعيةمو-عنوطتعالجواا-ابقيما!ةالفينا،ئرلأنآفظر

اتعاةةاثلالمط.نطاه"ةدرا"ةفيه!خاول،جيلزرعتاباألف،9091س!هةفى؟؟)

.والسمادس،ءسوالحالرابمالةرنفى،مصزفىكاالمدنيةبالإدارة

ولء،!فط!كهحم!أمح!ع:3مولية*"يول!كالأيء"4ة!"*كخ!ىءحي!كح!كم،ى"ولع!أح"3!

!لا!ء!8!مل،ول3ذولف!ول"ول!+"،لا*!!*،ه0"88،مه8!ص!،،0909

ن.زمفذ،!صرفىالإدارىا)تغاامبدرا-ةا-بصءكتا؟الهه*4،،!!اكروت،رتة)أو

المربى.الفتححئ-ب-تنيان

،*!،،ةلث!ء*+.:فى"!ول"ط،كن!فىنيغ!7،0"!لمةىضءكا!"ى9!ءآع6الع*،42ة*!،2حغ".

؟!!"3.همر،"

مهمردبىاطراما!:)اإدضاسةوص-امجانواهغ

7ح!!ط!3ء:ء3!ة"م!آ!3+قذ،4،3حمحلى!4ءلأء+4،،ح*،4"قىلأكا!!-

كملى"9"!.

!ةبمصرها،ا!ة-ىاءصومن-را-ءنكاهـثهبئ-ء،كاد--ة4ء!مايرقىك4بوفاوءند

و:4أاةوءو،"ةع،،!ه*،!س!حلاح"-فاو

!*ة+ه!كاة!عكه!3ءشك!!!"كاء!ولء"مكلىف!كاك!علهلاكقءأكالى!أع!!!ءع3عول،

ول"7!ك،ءممعهنمكعث!4ء"ولءلي3،؟!لأمح!6ءحغ"هء!3ء94إهـن!كهر!ع"ة3ع!ك،5لي،-

6،6ر"كهلأل!"923."

ا،-يبةصر4نىبهتاب.أتيراهر!"أءافيةادالفا،مةة-ادضفىفاأ*!33"لا"وأ

+!!"أل:!8ة!كم"ءةى"*!"*حكه3ء*،ط،وك!20

--ة!عاها:ينأ!ءتءنقيهـلم"دهـا!رت.ووتأصو"و124ؤماالاثصاد"ة"يمةأ)ةلمماأ.

ثه8لو*!كء*!*"ح!كه:كالر"ء2ي"نعى!صم،"+ى8*ه*حة3!!حذكا؟كه!فى!ححول

.949"

تلفةس2ااولحةاا؟لملاتفىا:وا"ىاءذ.ءنءدت!ة.ة-لم-لاتءن"در!!،1ءذإلىثضها!

!2""-.وا،راجمالمصا!ر،ممةآظر



)و(

يىدكانءلمبففل،فطيةالبيزالحكومةءخدنخاصةاهية!ركانأفه،هواضح

بذ!فيماالوهووهذا.اسمططييلالكاناللاز.ةوالمؤفةيلىفيرةالأموالكههـخ!

طرأماكلن1وفى،للاقلعالإمارى3بانظاخاعىاهتماممنالبيزنيوقالأباطرة

مأانإذ.المفظمالاخغلالا!لى!.ريإنما،واتفيراضدملامنالنظامهذاعلى

النرائب!جبايةهو،جتانزمنصيماولا،البيرنطةالحكومةتفكيرث!غلما

من،معرفىضهمفيانأدخهوما.القططييةإلىو)رصالهما،،!محوجمع

بالمركربواتمت،نظرىاطسعلىتامت،ومايةوضايةإداريةإعلاحات

عادفت،البلاداصتتلإلإلىبادرتها5عند،يةالمركزادلمطةانكل.الحدالبالف4

يئاك،اضالأرملاكوبهارأفلأحير"قاومةفىغلما9ليو؟توا!قباتمن

النفوذمنثروتهملهمتهفيمال!بني!او،ضيا!مفىمسدةلمينفبهكانوا

الإدارةيمطداأنبرصهمرعار،الكبيرةبالوظأئفعامةظةروا،وادلمطان

مرصوماتمناقومه،نفسهجتياققول/حدعلى،ضبعواوان،الامبرإطبىريئ

مصر،فىالبيرنطيةالإدارةمنارجانموقفذنال!يضاف.الإمبراطور

ايفتنمنأثارو.بعا،الحكومةصناوأةمنالاصكندريئممكانبهقام،.و

اتفوما،أسوءا!نمصرفىطيةالبزةالإدارةلجضته؟،4انعلى.والإف!طرابات

مجلهذقكل،وارفوةد،-ة"ووالظلمالاصئبداد.نزلجونالبينالموظفونبه

.س!.فىالبيرفطىالحمبانهيار

هذااستخلالهأنغير،الإمبراطوريةالعامالاقتصادفىممتازةمكانةلمصركان

قبلفىوالمقاومةالمعارفة،المركز!ةاللطةقادفأندونيجرلم،الإقليم

ا!مية،وئمت،؟لأرنجى-ارتطفالمشأجر.وارهباق،الملادكبد،الفلاحيف!

الرقيقيرضر،لهئدوفيماادى،رابحاثرناوافىالخج.فىاأرضاختفاءأنغير

وكهرهباشئماريدألم،بعص!ةري!بكلاالضاحنموأنعلى.ملاكاالةلاحونفأفحى

دإقن!طتطينالامبراطورمنذ،قين،وع!امنعدرن.الحايئتظامبل،الأموال

.!همفىاطايةبخظامئل!تيكان،ب!غانطوتماأكثر،تيودوسيوسالامبراطور

7خرأمركواأنمغر،النظامهذانمومماومةعلىحردواةرط،ألاأنوالوالهع

منبسورةالحراجكليصلمواأنيهمهمماأكزان،محاو+3!ئبمد،الأمر

وهـد."ملاكأنهمءلىباطاة،4؟5صنة،البيز!ةةم!حلاشفتفا،9سور



افموائبجباةظلم*.-نإإذ.رصحاوئهاالحكومةعيوبكلضآ9نظل!الحماية

كبارمنةفاع-مكامح!غ،الحايئميقسوالأنالفلاحي!دفع،2مم"!بشاو

فتم.وم!مراكؤمممنفألأهوا،والمدفييئفيالمحكر،ا،وظ!

للاميراطورالفعلىالحبمصمصرمنسقلم،الميلادىالسادساقرنونجهاية

إلىتماثل،متقةضبهيخاعإلى1قبزالإقاجأنإذ،ضئليشطرإلا،البيزفطى

9ضىالأرفىثاصةت،،10تتخطهاو،الصورالوصطىباأورفىالإقطاعاتماحد

أبيونأسرةأملاد،التجاعهذ.أمثكن+و.ادينيةالطواهف3اعاتسيطر

.ابهف،افى

9ثعورانجعثإذ.زر!س"ة!يحفىتضييرات،مصرالبيزلخيةتنظيماعادةوصحب

المصؤيوقانفصلىسإذ،الشعورمذا1داةالكنيصةوأضعت،يينالمصرعندا!مومى

علىء+وعدلاول..،!ونوفيربئالمنبوامتئقو"،ايوفابةالمسيحيةعن8.3؟"نةبد

فة،؟لطأن،ايبيزفطىللامبزلم!لورمناهضة،قوجة،فة.نةالمصزالكنيةما

أى.،ة!اإلةأجة،نوخي،اكلمانمعلىايهماالاضا/رةيجرىكانؤبىيةافير

!يزنطى،إلمصرفىهكل+بهانها.الحافظه!ال!كنيصةالمصربةونهت.الامبر،طور

وءفىر!ع4أة2ومج.837سنةبعدإلا.لمكانىبطريركة!ردخ!حالابيتقرفلم-

هذايتقلمأفهغير،*ئي!لم!طاركةالاصبهدر؟ةإلى،ن-برصلالاهبر،طو!

كلالكانئرطأصربينما،الموظفينولجقةالأغياءمنقيةفئةالا،المذهب

حا!راأمرجوذهب.البيزنيةالحعكومةمعالتعاونعنوامفموا،عقيدكم

9يهكيرسلجأوما.نونيزتينالم!!الحه،هرتلالامبراطوربهاتامعاولاكل

الىيثيرطالأددمنوظ!،!نالمصرابتعادفىزاد،الاضطهادمن(اقوقي)

عن،الردجةايناجةمن،نهائااقرقت،ايهاالعربقدوم،!قبل،معران

!شرتى.انعالمفوواتجهت،أبيزنطيةالامبراعلور؟

!؟ولجقية،!ة"هـنحروفاضانةصد،فاقاليوالحطاءاذعلىوتر"ب

المر،فىقتبرالئ،اثعبطةالهص2الىالأناجلترجمةجرتأن،اثهوبةاالغة4فىكأتا

تربهـصفى"اقى،با"ع،ااالآداب!لمبثولم.القدخةيةادسا"فة"!ورفىلالأيخرة
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-(ح"

وكياةرالعظاتكاثرانم،4أعلإ*صؤلفات/كلئمأرثو)اعنصلا.،فىةزاا)توو!نء

النراةقىمادةمن،ا!ريةبا!غةةيخحدثون.ادبةأ!ئكأمدتأن،اددبين

فأصنحت.يخينناا)جوباش!ملا4وئفءقلآذواقهم!مةهـلاأكئريعتبر!ا،وا،طا)04

ال!نيسصةرجالكبارءنو"الرئيير،المصربة4محنبلا4الأع!دالإفه!لقبية

ابررباتامنتفليؤدرعلىإلايهشولم،،4القهبطت4ت!ايإلا4إالكتانو!طخبلا

الإيرنطى.الهءسأواخر،فى،اليوفاية

ةيتب.ةلهلاا،دفىةأصا%:ةاءمن،دث!ا.زعم،الةو!ىالاقيا.أنحوالوا

ا)مناءصسادتاريف،!اتففى،مزدوجططر4الها!ف""رتتإذ.س!صنى

فإلط،*المط!ن.فئصأما!-الذاقىوثمورهاا،-أس!االمسي!يةةظتأاقا،.ا،!سلهة

نيه،ناليواالحياةءنببرما!أمننتكاالقلنغا.اعىت:ا!تقو،4الهليةارةالحص

بالآدابالاهنمام.مفاينىاكاطدلألىفالازمراف.امحنهشةانةوذعنةضلا

كل،يةقيربالا!سفرةظلت4الوثة14)فا-ة4أصدرفإنتقخو.ية،زا)حو

وفنينماوهى،+"الهليةحةالآثارانكا،الحاصىا)ترنمنالأنحيرا)ثطرإلىافيقل

ازروديتئيةقربردياتطرتقعنات!"-والتارعهذابهدما؟لىاصتهرت.،أيت!

كعانمحياتهفىالنع!حصعىأصاب،صةورس*(ديو)ر"فىكل!ل(أضقاو)كوم

؟تلروافىظوطات"بحوزتهوكان،.ا)جونافىالثمربننم.روافت!"،غقو!وموثق

لفيمتاكراساتهذ.كاةتفإذا.س)يوبونخمنديموى4ودرص،أل!!زهـينا

الهايذ4الثقافةأنعليد؟لاذلأثأفل!س،طتبةبإقيمؤريةأءحاند،أصدنلمهتماما

بها،تتعلقوماة،يةالييالافةفإنث"ذومع.ادكابرىايعواصمفىزاهوةلازالت

.قئا!ولاوالعقودغريرفىالضطية4+"اا"تعمالرزا!داجلاد-؟افىزخدئرأ،ذت

،الهتعالعهسفىير،ديإلىا،حلادىكانتا-ادسانرع!اىفمه!أنوالواقع

إلىينتمىبذانهقائمآجزءاذاتهالوقتفىوكان،القديمبزاثهظف:"اإقا؟!ذكانت

الصةقىتحوز،وقشذاك15بدورأنحذتالق!،ساحزقيةااروهانية4الامبراطور

الومصطى،رو!هلا!ظاهرمنآيحطلكثيرالمجضهحكانمنأنالرفمفعلى.4الييز،ني



(ط*)11

،ةي.اذلا4أتابذاتوالضياعوالفلأ،ين،قثفياتوالمصوادكنائىالأديرةمن

الغديم.أالماتجظاهرثرآتأزاللافافه،.الحا"4و؟تجيو!ثى

ا!كومةاصابوما،الداخليةلنا)وماامن؟مرتوازرمانانذئ!وخ

فىو"لمعليهاقهءليعد9فيىظهور.قوقتذاك،رىوما،انهيارهـقلجةالبيزة

المجاورتينالدولتينمثهوبلدهوتهااستجاب،فتهإصسلاميةدولةوقيام،العرببلاد

ت!بمدت!ة.!حهفىتدتلءصرجل!ذكل،(و"ابيرةطيةالأ2أر"يه)

،!".انرت!مراحل

برفرةطيةالبيزةالامبراطوريةاقاليمصائرعناففردتر!مانهـقارءموعلى

ا،مادروءن،منهانةتأنتصحالئ،،1،،3البرديات.نعيه،ا+لمثورجرى،ء

إلى!اقيالهاطالنةطبفىاتزافلا،ابزفطةااخغادراسةعلى،الأنحرى

.ج!يدة8(د

تهجا،(793-792)نطجةابيزامهسيخ-ار.نالأولىثة"ااتاتفىافى(؟)

و-يادلةجا(،وكاراةيى،فيلادلة:،)وم511)اايمحافةعلىاراق!ةاقرىامنالبرديات.صام

.نقليلعددعلإلايعثرلم،جسقنيانزمنحىارابعاالقرنءنالأخيراثطرومخذ

،ذك"لىوها،عثرةاننئيتجاوزلم،الهامىالقرنق،.نها.ؤرخهو،.و،الوثائق

هذهمنوبمانب!لبير.والب!فا(أشقاوكوم)ويق*ورنأ،موفعينمنونائقهمعقجاء

عددآكان،منهفيأتاريملما،،)ةطاعيةأصاتءةوظاتسوىيبدوفا)يى،الرفاثق

القرنالىم،رتأنهاعلى،ا)يوجرافيةإلأدلةوؤقأفيكابأربرىمخهـ،تبفىوما،ضثلا

.إحوالساوالادسافىمى

بموارختحف"ةجرىالأدلةمنصنهاا-تدوما،الأديرةعلىفاقتصرتةريات41ما1

اتعل8الكيسةمؤرخوبههخ1ماأكزن1منالرفمعلى،ال!ي!ةتىومؤرةيدير

معظمكتاباتهمفان،يوبةالأر8+:اااامتنةويخا!5،1الأصاةفةلأنأةظرو.اديذةبالمنازعات

.مارالأ"،بها



"،ب(

بجا-4،الآثارقيص،ماهرصماداد!لتورةإرميلأآلى؟ككر*دمفيإفى!.

وهرإبعللعاصرمنبهامدتىبما،مساعدقىفىجهدءوللقمنبذتهلما،افاهرة

عن4لاكتبمراجتهاعنضلا،البيرنطىالصرفىالاجتماعيةالحياةعنرو!ـه

.من،التارعالمز!هنكلفىا&وى،لجتع

اكويخق.ولىو،اقه

"96!سنةديب:ة!!

؟38؟سنةرجب

الرجماالبا%اليى



لأولنالفصئلا

ب2،

الإلادىالراجالقرنحتىالرومانيةةيروطا"ربءإلاحوالأ

:4طبالأوتوبرا

أنةاضعلىفي،اوومايةالإمبراطور)ظامأظمالذى"وأءصطىأنالمهروف

ءلميهاب!لب،انشاكالهعد،-رون.لا"4ظلتالدولةأنخير،4؟ابثورنظام

"خييرهافىاسترك4ا!كؤأنث!ذ.بةروت"دلاالناحية!ن4رو،باةف!)ا

،"3!ةحح"9د:"قبالإءبراطورتخذوا.(الشبوخ)توالسفاس)يوالإمبراطور

التارعمنالمر،لة"ذهعلى)طاقأنن-يولذا.ا-فاتواإ-إط،"حقؤو""ثرت

مةذصارالأميرأواديدؤإن،الواعحيث*نأما.4!ل83شا4!الثنائىاطممماء

لا-ناتوماكلتتصبد!ف،الإدارةفىالأكبرب؟!ةلاب"اصمتنالبداية

.،\"!"إطاتءن

لميانأورفاتخذ.الثالث"قرنفمايةقبل،زالأنورىالج!الغشاهلجبثوأ

وقنسكاةطينلوسدظديا،ولثم.ن4الموالاالمك1!ايمتازماالخارجيةمنالمظاهر

التشييروهذا.الأوتوقراط!اخطامالةإلىالهورىاما)ةصا!نن!إئيآالحكومة

لا!3*:"ا3(0*ألآه4!حأس!(!آ*ء!!*.ح،ةه"355)،0".5.(*)

الإمبراطورسارذة.لةوالااةضاثيةوااتثريهبةاةوث41إ+فى،نلواكادتيرجرى

منلهاعارهف*،اوزءنرىفطا!*هإلاأسدرهماإنل،ةيخا،واءنايسنا-فىيعدر.ممامقيدغير

با،ترامتقيدوا،العفو،قن5للسناتوهـالفصار،توان-)أ-اطةعلىتةضىا2،+بماالقوة

،ب8افسااب:ايةعلىالإشرافداطقللإهـبراعاورر1،و.فايااةا+سفىا)تاتوأحكام

علىطغتحئ،الإءبراطورة،جادازد.ن"دتماث1ذإفضا!.ااوطةينني.."و

نة!ءأفتا-نابوافء)أ"فى""!جن"من-دثماإنثم.روصا"كا؟"وعلى،ا-نا"وا!!اطة

:ر!ا)رالإمبراعافىاءةا،واالأترىا)نشاتقوةن5دوزا،بادناتورثة

ح8كاه3ة4!ح!!أي،*س!*ة9،0*510،ا*".372.-376.
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كلاةةلابم،،الدتورالوجم"منصقبر،ةأ،لم"!!لا!اتءن4صاحهوما

40أحدالذىري*:)اإلا"+دلهلا،ذث!ألابان!أ*رأا)مببر"ذاذكان،الماةى

الأباعارةلأن،ةلو!-)اوا!دوءن5:ىءفىيالالا"فتر!رتوقد"دق!يانوس

إئوأ،بالماضىإ!لمته"ةةظاسط-ءأكانزإذا،واحدة.ر"بالأصإ-تبدوالم

علىأقاءوا،الأباطرة*نعىهقهن*وكن4قفطةزإن،يةالجهورا)فظمبعضعلى.

"2،
ىرو،-ر!ظءكلءلىاو!زو،ءليا"إط،ءنطورءكرالل!كانءا"ديد،أصاس

ظإتإذ،ا)مرشولاية،يثءن-ةييرالأوتوقراطيةءلىكزبأ

وارتهط.الإءبراطورة.ءابامهدأءلىفظتحا،وطماصة،تي،4؟الإمبراطور

ا)-ةانوقهل!نقيرىإنمابالإمبراطورفا،ناداة.والجيشبا)-ةاتوالانت!اب

ا)قاعرةو%رت.إهبراطورلةبا،رثخذ"تتأنا،فاداةءلمطبثترو،شالجهأو

قثا)ةرءن4إوافةاثلمئ،الا"تهإرمن(تواة-)اأوا؟لهيش)تقفر4ةثقومءابأن

.،3"ةتخابالالصترااثةمتض،ن!إ"ةرإيخاامالصدوت!،4زةالموا!م11زإذ.الآ%ر

ذكاثءلى؟لالدن.و.ءفهةبجا،الجيشصل:؟أن،ا)ترضا!ذاتحقيقكفى.و

.""اج4بعاا!را!ةواتكولأءصار،ا)"-طةط!بمائالإءبراطورانتشلمبأن

فا)-ناتو.ورصاها)ث+-إتملم!ك!!ئمتلاالإمبراطوربتصطبأنءلى

.""هالإءبمراطور"ةصباحتةالاتفىدورهنيمء).كلصار،وا)ث+ب،لجهشوا

ممغل!صار،إلهآثتبرالملاثأنءن،وقهداكا)ضرقفىمهروفو5وءا

فمو،بالإ*براطورقإ+يفءاكلنىالذكارة"ذ.وأثرت،الإمبراطووىالشاجفى

إنكاا،4ثدتإينلو:ىلاتقدمءتوكل.ءةدسبهيمعلقماوكل،إلهذاتهنى

ارداهل.يقو،الأرفىإلىزيركع،ا)+جادةزروضتؤدىأولط!عينعرف

.اطور"6،الإءكرثابسهالذى،الأرجوانى

،فيرج،تزوادتاالجيثررؤبىهـنالإمبراعاورتاراتيتم":حماة،آإالمادةبرت(5)

،التها:لإ،ب.ث"ممئلين!متبرونالذيئ،اطاضرونفيسنقبله،با)صا!ةبء،)ا،لىالإمبراظور

.رالإمبراطفىاتإراجدتقاهـنصارالإجراء،هذا

http://www.al-maktabeh.com
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دث-)اإةبإ"ورث4الإءبرافياعابأنءلىربدن*زمةذارةإجدوبمرى

،الةظهذاتصةفىدمالإمبراعاررفلالمج!دىاواجا)ةرنوى.!هه-!لا!ة

."7ودلاالةةءلى!!هة*لو9لأ89(!ص3عبارةورودبذلاثث!مفىو

ةفهتا،اظاءسنا)قرأوا"رإلى(5020-284)لوسدقديازءنذ:ءو

1)-اءد،3التة-ثأنعلى.ازث"ابفر4ا)نا"ه.نعثرأأوز-مينإلىيةالإءبراعاور

ور4امبرايئال!ثطريحمو،!بلغراوالمثطراشكارا)ثرقىا:بئثطرت.-ةةاهوأنها

صة4إلى39ـهصة".نآ!-ترفاذمي-ةةااوهدا.4نوفيا)قاالناحه"!ند"او!

كانوما،ءبفا"؟ملاتحؤذابئالثطرءنأنئيلمزبمرخ.88.سخةإلىإل47*

الثطريئبينيردثأنث!ت!إل،وديةا!ادتكانأءلملاقاتمنبيغهـا

.،8"4ئهءداعلاظت

:الإدارىامالةصا

،4ة5دو!ةإابهنأ،ئهإنشابتةاعبلخمامالاه،رىالذىاةظامامذا

ىق)او،أسا)تجابدماثشهـرتض)41الاءبراطورثوحدةعلىالإإةاء"وى

ابضرافىوضعماأنذلاثإلىثضهاف.الافلأكط15و!هدد،ىللو-ةقالترفىت

ارايئ!."9"ت،3لمأرجفى،15حددءناغ"بىأنو5ثقبلءإمبإرء!ا

.ل"تاواوالفراتنوبوالدا

ن.3.لمبهمابرءنم،هـ-ضايئبنإدا)،يئبجهاز،،.شضدولةإدارةأنتم

على،!ركزيئ*تإل،د"اوصجمنيهماببررىأندون،ا"ثابهواال!اثل

هذانظلال+9و.دةجدثبةتجراواغفئثمتبر،بو"دت!ا4ا)ةضهبءدمأصاس

يرققاأنالمىكنءنوكان.الاتةامةنثىفى+ملانيانالإدارالجهازان

،ئقة،بكفاءةااءضاز،10إدارقيعلىةومانا"ذيئ،كايناطأنوباهرافباط

الناحبتننىلا"جما،؟يرأ"طاءهـا!اربو،:ير2كللمشا"ةرفىلم15!ثأخير

.،01")يمة"اوا4؟دامهلاقةا.
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:4اإونيالإدارة

زمنى-يلاتولواا)تغيير.ن!ثىءالىالقد!كةالإقليهيةاتقصياتاترءص

ليم.،2الأهذهأءروتولى.ا!ت،احءلتوتضاء،ليمالأظعددازداداذ.دفىديانوس

."11"4خا)لكهمدنيةساطةالايدمفىش،م!حابديد-

و،داتمنهافتأ)ف،"ويااقىد1(تجاوربالأقا؟3منعرداأنحدثثم

ن.زقهلمهروفاكانالذى3الاقلياهخ،ا-4فى"لجابق(هة!ح!م9!س)3"ااتخهذت

!هثولفىلهس"ءوظفابدثدةبةالإدارةد"ولا"ذه"كومةونولى.نوسدذلمدبا

."(2"خالصةمدنية-لمطاتإلاأيفها

!،3بيرةاتولاتخأرفى،ورهاإول(دةا؟دتات!"راهذ.وا"ةه.ص

الإدارةكليرأس35،!هـ*!"داع،"9!،ناص!آس!بلقبموظفعبيرمحهاكليمولى

.،13!والدؤمات3؟الأظ"كام!لىيشرفو،ةيةالمد

-:أ"اجةءظاهرثلاثةفى،زبلءنءمرو،كانعا،النظامهذايختلفو

الإقابمية،ار،داتء-ا"،ءةر،،ا-عراا)5اطةعننية!!اا-اطةاانةمه،ل

-:وط،3جيرانموظفان،3الإقليوحامالإمبراطوربينيفصلصارإنهنم

2،بعاراامظمرذيثاطإةضيفنأح!تو.عم*!س(ء3!لا!*!!28،شالا3769*شاةلهاة9

نءحاز(اطرإجة4"اماةءن8-ءنعايمنب"ردهالذى)ادكبيرارالىأنذلاث

منلمحاأىةالهءاءلى15وهدافاء!ااثديزماا-لمطةان5،نية"دالإدارةةي،ان

."14!سط-خأفظامظلقليمالأظم!ح

الةرن.4نهاثفى4ارومافيبراطورت،الاهت.-ةنا،الإدارىالمنظيمووحهـق

.سقث)او،يا%تلايرو،ا!لإتطاو،لياغا:وهممأيرة؟4؟ارإدامبعةأز-أرإلى،اف!را

ا)ث!مالىوا)طرف.ةه!اب"أو((ا-أزر)4وغالب،ةيايكاابرءلىغاليا!اه"ثاف

اراقعة.والأقالهتم،لباإتطاو8تةء،ازرصا.ثز،؟اإطاإأءا.قباأزر.نبى"تر



يا.إيدابريمرجزفبهمنبىادتاكعالطوالكارف،الألبو"بالزبالدانير.بين

."1دإيكاالإا"همقرهذ"يقالذىءبراطورللأتخضع،اتالجم"ذه!وكل

،داباءلىفتمات6،ء-احةادكبرىالأظليمأعتريالماير!و-نةبر

.اليونانبلادو،لملأ،فىءقدو،

وتخضع.اي"آتيةالامبراعاوروالأصلاك،ومصر،ترازثاالشرقلإقليموخض

ءلى"صرقمقلياواشت!ل."*6!4)فطنطي!ثبا3المقبءبراطورالإالجهات"ذهكل

،وا)ضرق،بو،ظوسو،يةالإبوكوالأملا،تراقياوهحا4ةهحح9ح9،ارأرظمة-

.،71،!ومه!ر*

الشرقكى"اماعدا*ةة*هـحول9لةبالأقكاارهذه.نر4زكللم!اواتؤذ

واتخذ!ءشاح038ةح!،ة9قر!ص)اكوذت)ةبالشرقلم"ااقئذ،ذ،س!مو

.!**ح،م!لهاح9له!لا!9،*اة18،9"لىالأوبمصالوالى)ةبر!ء!حا

تاما،ثكانأ.ر!ضلالموظةيمن"ؤلاهءند،اوكلوتبعية،!وعأنعلى

9آع*!،حارالىإيخاو،الةطرلم"اإينثلملأا)ءلاقةأنذلاث.درن!اةادذءقأو

بوالىسةمهاثث"يمىلأنالا!براطورا"بطاء،فىإنإل،غش!باءر"-ثكنلم

أفريقياوط،خاصوضعلمماكانقطرانت!ئأنعلى.الةطرلما"و3الاقلي

يحكا+لمو،بمرا-كااارالىأواوالى"نا""جهاصكلءتا"ر"أصلىهاإذ،اه"آو

.،91،حزثاطورمبرالأا

اوالىا،-كانةفىيضارعهو،ةية4سطةبالة"مثرقولير)ااوالط3إقيو

الوالىيؤد!و.4؟الامبراطورفىنةمكاةينالموظأءلىيمتبرانو،لياايعالإا)-كهلهير

م!ح"بينتةمو.4و"ثرتمببل،4وذ!اهثوما؟""تإدارأىالاادطبير

كانت.!مبه،أزطارثلا!،)يطالياوأةة-مت،أ!ارربة1ءلىآ:اغااثتملت)مملأ،

قطريئ.ءنءبارةءايلابريا
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يق!تى!و.الاءبراعاور4ءوازةد.إم"زءفىقاطوله،4توص؟ةالى%الأذطار

هذهـ-فىكل،ارةالإدأحوالءن،الأذطارو"عام،3)يم2الأولاةن5ير+قارظام%با

.نؤ)اب؟دهوش؟باةات4زم"دتأن4وا"بابوهـن.4فاص"أتزاولى،ا؟ثات

محا!فىةيهالاة!اتمض)1،اثا!ة)اته4ءإلىفترفم،ةفىاة11ير3أيضاثمتبرو

ت4و.الاءكراطورإلىا!ذاا"ذيميبررىذلمر،حماء.44*عسأوبتبر،عترى

ء"ذهأنخير،يهتوربرنث"اوزر4!تأتت-ةطث!4"إط"نلها!بنهأ،حةوقه

.ل.اةة!واا)ثسخنةسإلىقىةاخ!)ايةذه"ت)ابالأءورإلالا"ت+اقأيمنا)ةوا

اواله-إلىءوجهقرارصورةفىزقصدر،الأ!براطورثصدرهاالتىا)قوا"ينوأما

تكاةلمازةالأ"2ءن4ولدث،4الاةليههالإدارةرؤصاءهـتباءتهلمر.،"-عبير

.،02!يةطورءبرا!لاءافىأئر"افىسهاثوعغااإذ

اإوظةينصتار"ئؤةظيممهـت"دثما،الإدارىا)ةظامءظاهرأموءن

اهةآم!نا(يواند)إدار")ةظتىأنواواح!،ءددميادةزخ"ء.رهدرجاتفى

!*ةحةآ،ءلةظة4!ءبةطوىالذىكأالمهن5ءثقةتاق(آ.سأآأا!ةح)وءوظف

ارزراء.تفدكل.،2؟"فيينوالمدثينرع-5)اا،وظةينءت"يئةءإى"دلا)تي

هـوظةفىت،زيمال.+"؟ةولىإدارةأويواند،.بمنرع-+)االةادةوكاباروارلاة

وءدنه-".ء-كرث"يندواوإلىص.-ةأااط-!كاو*4إدارةفعأن،عدثدون

.،22"ايمةوما

اا-الى:الظام

الإإامءنبدلا،أيئالروءإ4براطورثالاهمالإ4ءل!"وذوف

:51ء4أمور

.4"باثةتبررىفويم،ا)دخلرمراد!بثة+لمق:لأولا

.(اخاظر)ل"واءنل!*تءايوع:فىالخا.

ة:لاثة"



.(اإءحروفات)قهةةااطدةيررىهـ!ي.و!:لثالثا

ؤهند.،الأمبراطورن!زفىءخمااطيةالأربوزرزءن4المالهالادارةاخظةت

س-)اينهشالذى،الأءلىالمثلسوالو"د-اإساوا-كاةت،ا!راجيرتةر

ها!)إإوذلك،اإساواةزفىمءلى4الأ!كراطورثفىاإ+-ا*لةتتمكان،4)ةحقية

إيطاليادر،تأنء:الذلك.والإءفاءاتوالإتبازاتالحقوئ!منإذلهجرىءا

هذاءن"رمان!ازةقرر،الأقالهج!صائرةحهلهالأعباان4تتر.لألاعلى

.،23،لوسدزلمديااتخذهاض)1لا-ما"4عاهقاالا.تياز

،"هيالهستوبدمنررتةهـا-:نوسدذلديا4ءأظانذىظاماةاضا!"فن

وءاحدث،اإدننوابأولهةامبراطوربموظةثنئب1)ءسا4جبا(ء4ةاعت"الاو

.،24"اهبالهصيرزةدقعارفاير.ؤ،ردةجدئبةراض:ةءت

http://www.al-maktabeh.com



الفضلآلمجيمانئ

الديذ4الغظم

:4ا)ب"ثظهور

-حيرذلاثوع.صإلى4يمحة،ادخولبدهءتزلميلاإلأةمر!لا

،"والاصكندرأ"حماكخه-4الذى5ومرزحاالةدثحاأنإلىنرةا،ثواياتاروا

يهندريةإالاأ"هـتزامأولث!ةبر4وأؤ،هـءسفى!بالإنبرلإثرككاأولوانه

،فدزث،5)اءديئنممالىا)ءللادىا)تاحعا)ةرنفىرفاتهالبادقهلةةثم.بهـاومات

اعه.ةوفةر+!اةفيرادبماك-)1،لهراكازذاصممواوأزا،2تميةإدلمءتاض4البةاذؤعتنهوا

4وزالمهر،كانحه-خ!ا،!االةدث"ذاإلىب-ةتأنةبرد*"الأثهنعلمذلاثأنكل

.4.-زر!ا4-بة!)با

يبرينوأورقارد!صالاتة!اكإليهاثثسأارواية"ذهأنمن3ارخوعلى

ا)ةدتسأنءلىدلبلاث+تبرلاك)ذفإن،ر!ءفىةيح!س،اادءؤروادكلت!و

.اإره-يا)-كنه-4ثؤسىأمرض

الأولا)ةرنفى!صرفى،لاحيروبودإلىأبضاتثيرض)االأدلةومن

نأدو!ي)اإلى4فهثطاب،بةدرةه!"الال-51إلى)ودثوس"طابج،اليلادى

ا)حموددءوءلىمهلواوألا،ةيردن!صآلابامتياراتمنعليه،!لموابكااقخهوا

يثن"وف"-ذافان،!)ذءلىأءسواوإذا.مهسالىبحرالأقدومالثلمممن

ةصرونثو،عوهـ3؟؟نون3حملأ،3ءنيصقامةلااإلىيضطرو"وف،زحمملهشكو

قىذيراإلاالةص"ذافىيجدلااح!ابلالأصتاذأنءير،أالعاأفواهفىوباء؟

.وا)يهودالأسكندريةأهلئنا)خزاعمنتلاصائدو15،

الأولالقرن!ابةزبلالا"كاندريةالىل"ولالافيأنثكلاأنهغير

الناصا!يإيفد،المتو"طا)بمحرثرققميناءعبهىأةتآلا"كندريةكا،إليلادى
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وسكاودتطابدلو.اليونانوبلاد،اصترى1وآ"يملمراسور.ن.با-تمرار

أخرىجهةمنا"وءن.رينرو-)اا)يمودمنالاص!ندريةإلىالقمادمينونرةكل

ونرجح،فا-طينفى3مناب)احملفهثلهة4"الهبالا"كاندريةؤلفونالإودكاةواأن

ئم،و5لماإصلاحاو،اجىدثدنوراابدثدة4ا،-يمحب)يما.كافىرأوا3ءنماعددأن.

أك:؟-ا؟اليت"-ذهكاةتحهص،وخيرهاصأوفا-طينفىوقةذاك33؟إاك

إلىكخيراترددواالا"كندريةكودأنهص!ذجإدولا.وا)ظورحال"الا

دنةأإثونقيحد،اقادءينامهس"كانوحع.(محيحوالع!س)المقدست!ب

نهأأو،نوي!هحءنيص*ا-اا"ؤلاءإيمنن2-تأأنهالمعةول.نولهس،مخفلفة

.بهـاالإ.برثلث"ثسواألابينتء-إا!نيةندرالاس!3ئرىزاءلىتحتم

ت!زأنمالابد،؟م17-98)نا"ارتزءتأ)مهودبهاظما)تيا)نورةأنعلى

الدماروءماظرابعثر)ذ،ء+روفة4اإ-ء"هلوكانتلاه-ء"يةأثرء،طكل

طورة%ءت!حم!فىأكا"5-،اأنيرخ.ا!"كان.يرجددءثلاوه(يةرد"كاةلا!ا

نو.ةهيبن،اليونا"ءلوءا،4ثارعراهبين3ا)يمتنظرون"ثلهودل."ام،نالثأ

.33دثتحرمفي"اروما4وع-طالم"اءو،!أ"ه،رم

الا"!تدريةفىالةؤمنباةت4اإ-ثمح!ثأن"كفلا،الأمركيفماكان

الةرنأواخرسفىأ"ثوتا*4ا)تضو"ثأنظلمعروف:4ث.!أووزةا!ال+"ام

)!ذهبفىالفةفىلةأى،4رطة5أكااعلى.اليهاةظشناك4،أو،د،اللهبالهانى

.ةزلم-ةةبةدقة)ةرهبءق،ؤةءسها:هم!*59ة9نىؤاو.االافظاث:ة"واقيا(")

!هوا!.)و8كا)فا-ةةلالد:صألاوا؟ردةفىالمها؟وساطة211ابساطقالهرفانأنو،بدؤها

اقهءرفانإلىلو"ولازهىتهـاغاأما.فور+!اة:ر1511داتحولمءناطلمصلهاضجرتياا)*رفان

نهاأءمنرة"وؤثنحكاةنو--ةفا.اس!-جاعاةةوعا"دسقوة.تساةةافى14بهه،لنحوا"ذاعلى

،ءسآا،ريدونوتافلهابد.اهـنذاللةترلهأوحىالى؟أعط!ا!ربحو،)د+رفةالأءلىاكل

إححرؤخذونةمغما!اءةازءن.ةا!خلاحقوقوةةت"إلاالأصارجلأثتءرتديماد+بو

ير،والتحواخأويلاالى-ئزعاةنو-.4اوكازت.ةاةطراتالي!اتاقونالحاصةوكانطقؤس!ا،

.ارج:يمكرف-وت:؟ظرا).أعتنئ+"الىللهـاتحودءهة55وانذاهببالأديانتةلمقذيما

.(42،س،"!15)اةالعابأثةفاا)جوالةلم-ةة



-؟.-

.الأرثؤنم-ىا،-يم"ىاإذهبجانب!اإلىيوبمدكان4أةذلاثئ+*و.ا)-إئد

23"اإ4المعروزكندريةالاص"در"4ت!اق،لإدلالهالةاىا)ةرتهتاء1وفى

،وهى،تملمين+اكبا"كو؟دد.لالةمنمف!ظالةاوهذ1،!ة4!9*حاغ!م4له"كاايداد

4ةب:-،41ءابا4!أءلىا!"أللبداوهذ.83،حشا4،ة"حأيمطلداءمبادىلةبمة!عرمد

!حر:.فى"تر!5-،ا-ارث".ا

4ا)ماصهكونهاءنز!لملأ،يةر"5)اويةا)ةباراطاةحرةالا"كةدرت4ةتصكا

،مهصن!صيزورها،كانةء4اووماةلامححعؤامةرذصكاو،لم.،ءس4الادارت

.4ارصهوالأىالا)"ياةىأبلءنأيفهلمإل،بم-"زوالمتعةةالتجارأبمللاءن

ن!اءأئرساالىءنياصث"ة"أن!ي.!باع،كان،2!"محةدرث"بالااإ-يحبص:قرتااواذ

.صىالمهمارة)ا

الميلادىا)فانىالقرن؟ءحرنىرض"ة"أخذتا،سيلا"ء4أنءلىالد؟لوءن

ا)قرنإلىتر"خعتابتىا،أرخوء-ددها،ا)بردرإتءنعلي-4رو:+)ا"رىما

ألوصطى،!ر،ىب.-!االأثرأنا-كلاباتا.ذ5ءنح!"ثو.الميلادىا)نانى

ف!تق4الأهمهءظيم،كانءلمه،1ا)+ثورتما)تيا)بردثلمت""تبرموطنض)ا

،ا)برديات"-ذه.وضوع!1)تي،ارساهلفىمةتو.المهيلادى،ا)ةانىا)قرن

،الأضكا!ادبليتبة،ذلك-"مدءاا11-كا.بأنءلى.4ثةهو4ينهدءباراتبض

اكماوطاتن.و.واحتقارازدراءةظرةا)ي!ايظكانوزةذاكفادهجة.ضالى

م!ولة،3ا)ةدث"+لهد.نفخ،يل.ب،إلابيةصلقمما،ءلاا)صورجرىض)ا

.حل،يهردة!سالاكنه"ة"وراالذينالأسا(قةباحماءتائمةيوسوزيهأورد("،

،يكانر.وسدىءباضةاسا،قابمواجان"ؤلاءومن،(م233-091"يثزبوسد

،تبلم.رولأاالى.ارءلإوا.ء*لاهةمم!ة8ة:ةلا-ح:دراجات:بروالى"ونهأءلىبرلإثلمابرت

ءلىواثتهالها،يةالا-كندر!بة"ن!ايمءلى-بل،خاةا؟4ويكلزثوسدزمن،ابحةص.يخة

.("**4لأ:،.8!.ضار1)سفىباءفيكلسآير،ةثهتو،دات
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علىلآ4،،يةوا)برد4!الأددرا!،ا!نءمةهدر"آدلبل"غو،نيةا)يوناةف"اب

نء،(هيرماةا)15نا".4،بردتفىء1،وما.يةهةبالووا)فا-فة،يةلهـلهودباالمسبيةامتزاج

ثدل،"قاتبرد،جرطاوازاب،نىتبردفو-زبث"ااؤطعةارغ!اخث-،اأقوال

.اليلملأدىالثافطاةرنالأواهفىسمج)ؤإقةلدإلى!كةاإ-ا،*رفةوءولءلى

1)قبلى.4،وافىاذ"ثستقد4اإةحهحتىكاة!ل!جلادنى!فةت!لالةبئته!و

فى،4ادكانبفي"إرفى،ا)!عندرثينأواإصرثيمنءنظهرءرأتش

ينلةةوبان4نوالكاة،كىالأرهوذ4ةقا"ألامنكاونراث1،لبمارنا1"ذمنفف

ز!ني3وفى."ب.-ءأصلملأرحن4،1فيدإمةائدمرببطااديحجهلمواالذثن

،وققذاكالروفافا.لهالملهقيطلالذى(الهإص،)3زر،ا5ىروماكانت

من"زيداالا"كاندرية"لمةمتأنذلاثءلىبوتر.وبينا)تةتعاليمجماوذاءت

ف-ةعلى"دريةة!حإلا"إالأبروثيات"تظيمءتوردذا.اإ-يمصهماالأثرقؤ

يماةدالاه!"الا.نإقاياالالهبلم،ءرقس1)قدتسورواث،،رومافىوفاطهرالضظام

إلىروما!نز-دم،.ضزسإ)قدتسأنإلىالروايةوتثير.وروما"صرنن

"هج5-(اقصتةأءت،أولوأن،رت""عترإالاودا)ء3ب!كانزلحيث،يةدرةك"الا

.بماا)جمودأحدكان

يةردنع"ألابوسرت!يدام"أريءفدماكأنا)كفب،دان،الأمرناكا!ةصكو

صائدقو5،ءةظاهـ!افىلتماه،يئيم)اءتيخةيئة(كا"تم1190-233

حدث،بروماحدثوما.و"ماليمها12"وقطفىالإونافي،4التو-تتخدم،روما

يئبدالمرب.لميم"ولرأ،يئالمبض!نئة،طا4ا)-كانبثهاتاذا،4،لاصكاندرثفىل

"-إطات،ا،ركديئ،"ؤلاءتةديم،4"اذالوقتفىوتولوا،اإبحىالديئأصول

وممةت!8*،!ع*اد9نبوسأتا؟اءاةارر!ثان.و،و.ة!يرمملتيهسيدم"-عةسية

لا""3-)3!،35أ6،ة!س81"ء4-!لنشاؤها!،رىءدرتار"ادفى،،دهماليثو

اوثذ4.ا)تةايىءلى1)تائمة4االاينسذالمدارس
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ينب:الداتالافىطلهاد

أعقبالذىالاءط!ادو5،يةدرةاك-الاعكن!تتارقهامحادثوأول

،ءس،زيارةمن93*!ة،،ح3ع*!*ال8وسسفكلشتيصوسالإءبراطوربهءاظم.

إلىصوجه!الدثىدبالاضكا،1المتعاقالإمبراطورىاإرسوموإذاكان.022"نة

،ب!طلا4"اخ4*!إأصابفقد،4دو!يلاأوا،سي!مةاء:ةقواناذاأولشك!

وتعرض،ا،ب"4فىوالدخوللأتفممريؤها"مماا)ةمذثب!نتاقو)الذين

بهم.كا!ءلى،موايئاكالمطونأيصاللا"ط،اد

؟سبماب،الدياةلمت!من4دياةاصطهدواارومانأنظنألأي!هفى4أةءلى

اثتهروا،ا)يونانبينفأن3!أش،ارومانأنوف،لمعر.ا!تذا4ب8الدا).ةائد

همدتفاذا.وا)تدءيمرلايدمم،.ظ،-"رضأالأدتانكاةتالماعا،خا-ةابا

أ"بابإلىذلاثبرجع،!اف،ا)ة"لأون!لةءن،اإذاهبءنبمذهؤع!الىروما

ط"أعلىا)يمافظركانالم!مب"يةأنإذ.*مال!؟بينأو،4جابأو4أخلأقه

ل."و،الأءنتهددوأنها،للا!،لملأق4و*نافه،بالآدابفىلةأصالعلى-ةماوى

اوومانافىطمادمن"دثمايبنؤارق"قإنهءلى.!حابئ"ةوثضءلى

ال!مورنى1،سبحى115)افى9الهراطةافىط!ادءن%رىماوإبن(ةي"بد

،والطقوسئرالشعاءنأساسالةتتأانكاا(،الوثة)يمةالقدفالديانة.ىط"ولا

كوايشارأتالتاس.ت!مالموبماهوكلالأساسكان"ذاوءلى،ا)+ةاءدلا

يحتارونهماأما.لآلمتماإينا)قراةدمواوأن،ئروفعاطةوسءنلادولةفيما

.خيمرم!ملار!أفهوفدءةامنحهملأنة

ءذهبآلاتعبرفا،سيصمة.ا!ستسرناكدا!طىفألاأنإالاكأقادا)خطأومن

ثظ!رواأاذا،ادمصمررفإن4إل-)41النا"ثءنأعا.4ارعه4ا)ةاصالا!نمخالفا

4اطكوسأنظراجح،اوثةيمةءبادةقالمدثاركةعنت.ةتواوأ،مد"اقع

عنهم.الةظرتتض

http://www.al-maktabeh.com
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الإكجاءاذا:لإئإلىتراجانالأمبراطورو،له!ارسالةمنواضحوهذا

فلأبد،ى!ابإلهمتحد.تأنثمد،!إ\اةراتقديمءنواهتةموا،مسيحيون

روحهىهذه.التفئدشءحممكلألاتصررنبنىأنهءلههر.مجراهالقانونيتخذأن

؟صر.واليهإلىالإمبراطورتعاليم

لإ.الم-ثحيبنمع"منفاستخدامتجفهوااولاب.نكثنلمأنوالوافىح

أصرظئهـمءنكبيررودحمايةتولوا،اوثذينا،وظةينمن"كثنآأنالثا؟ت

هياحأةةاءإلاتمخذلمالافى!ادا"راءاتوأن.الافىطلهادزءنالمبببن

ة،)لها،*س!"8*ترنولإانيشيرو.الأللآغفهمب!نيرخطروقوععخدأو،ا)ثب

لمااذأو)روما(8ةيةالمدأسواربلغتو،اكيبرر!خءثاهت"افإذا"فيةولذلكإى

وأ،*دراراا،طرترصلأنعناادتوفىقتأو،الحقولالىالنبلمياهتصل

منطاءونالهةمشرأو،الجاعاتهـنمجاعةحدثتأو،زرالهاالأرضزلزلتإذا

المسهجيينإلقاءإلىتدعو،جانبكلءنا)!هجاتارنفت،الطواءين

.،الأصودإلى

إلىذوصات،اإ-بمةأتشاراازدادحتى،ا)يلادىالةانىالقرنينته!و

تعرضىالثاكالقرناوائلففى.دالافىط،1ذكقىبإقدأوا.ا)قبلىالوجه

منباخ،"فيروسسبتيموسالأمبراطورقيلمنثديدةاضكا،ادطهلةا)سيحيون

.وثهاتاءسارقتو،اوالتعذيبواجهواالميبينأن،4ردنك"الابثدتها

فور+(او.يةبالاصكندر!حا)ر،ءصرجماتئرسا!نا،-يم!يينلا"راروتقر

ثأنه،للافىطلهادتعرضأنبد،يةالاسكندرغادرالاصكندرافى!ةتأن

.والأفرادا؟هاعاتمنكةيرشأنذلاثفى

.رت،(28؟-249)ه!3ولة9دكهوسالأمبراعاورن.زوفى

ءرصومماور4الأهـبمرااهذرمطؤأ.هإرهاآ*نءاصة)او4."المبعلىءا!ةالمحاولة
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ولابد.إينا)ةرابشةدبمقامطملكااأنالىةرا"إلاتةضر.ن،دة13"بةديميمتم

عددعلىر!ءءثروقد.الترض!ذاافتبأبضةإلىةدا!ث)اذه5قديمكق

.مو.ة)اناجا3وء.خاه"اة4!ساأةا)ثمادات"ذ.ءتجبر

إلىراجعوذلاث،اد2الافىط"طرواجه4فىبؤ-اوواأا،-ءجهينأنعلى

رثوة!تقدء4ءاإةضهل،ل!"من3!مو،يناةا)ةريمةخةدزامءت3!مءأن

فىهيرهتح!يركيماوذلاث،إيناا)ةرةتةديمقامنهأ"ثيتشماد"على،الاوظهين

واوهمد،شة)ار".عهواايئالذوهؤلاء.يروا)نرءن.كاء"زاراعادتدلاراأبذن"

ءوضعرم51وصار،(اتدا!ص)ا-لةأى)اةكا!اا!،ةحة-مباواتيراث؟يروا)تزلىا

،كنه-4)امق3،ر.انمبمناديمحخلملأةطابإذ.ثي".&ا،ين،وجدلةقاش

الذىهورمي"ألاارأىأنءنالرخموءلى!.لا).ول*-4قبولهم"وازا،.بدونورأ!ط

.محم.،5-(افىا)شةاق،دوثإلىأدىذلاثزإن،اتءص

أراناول.ىقو،للأفىما!ادععدوا،نيث"ث-،اءنبرأ؟ءددآأنءلى

رثو.الاختفاءإلىبأواأو،3تمثرءة"يىلفىا"بصمدواأو،يبذالة

أصاب*اإلى،ابلملأدىامثمل:)اناقر1فى4"الا"عةدرأ"ةف-بوصديونه

المبرتح!ا)ةصب!نوا)ة-اءاوجالله-مرض10ف"هف.بثذ+ةلاهـنبينادث"

كانوكبت،وا)بوصالضابإ3ثونمفقيررىكانفويم،ا)خامظةىص+)ا!

حيةلمفىاو"اباإذ"ض،ثلةعاوء-افاترعاو:)ا"ة"رأءلىمر"و3"!ربميبررى

ك-!لاثد-وليدلا5!الوصفاوهذ،)تارباأوأحرزوابابارةر"وا،يخةالمد

.أ"صارهاواحية-)اب

اةالثاا)ةرنقالفبومفىادهجيينرودونرةإلىأيضا-.يرسديونه.مثير

لة،صءجياإقلهيمامهسعمارت،تيا)كلا)ثا)قرنيدته!دلا!ومع.الميلادى

ا)صعداءإطولةأنإذ.4اإ-يحبنهثاراءواءل!نءتبمر،4-ةنالافىطمادإن

اإ-يحهيمندما،"إنث!ذفى-ئر"وليانةولو.ينذالؤءنكبيرأأ،دعإتذ!جا
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إلىلاةئ+نرفىوايئالذأنكا.كاةمي"5-،ا!حماوذثأت،بقتالتىورا)فيلتهر

كللوا،ا!عو*4رجالءينأءنتةوا.اأو،ب!ءس4فيا)نااتالجمأواواحات

الإءبراعاور"البةوسوءنح،د13الافىطانتهىثم.الموافىحفىهذهنة،لدياةصرءلى

إثيمدواأنفىأ،رارازأ"حوا،1)صبادة!ار"4فى4اط:نيه"5-دي8أاذح!*90

و"ودإلىري!ثإما.بم03ء4-ةإلىترجع4رصث4قاغزفى.)شعةامحق،أل*

.بهـايرتووالأخرى4ا،دتةعال5؟ا"داهما،ةاس!ا51فىكة:سقين

فاإبصروت.مهسفى"يمالا،ةثح!ء-،انؤثارلااكوقتذالأحوالتوتهيأ

ا)-كانأنثكولا.اليونانيئ4اللتة"دئونكانرابمحى11بالدبئالأواهل

الذبئأما،4اإ-مجراءتةةصض)اباعاتاأوا!لءتنواكابنالهلنما-"أوبينا)مونا

دثفي4فىلةنة-ح!3لأوااسؤذ3زإع،بالذكاءواواثتهـرالعلممنيراجحنماا"إفوا

تدءو،كاد"إوإلهوجوداءته،رإلىتدءو،57*ح3!"ةشأةاعباءممالمعروفة*هعا

بالت4وطقوسث+ائرةل!ةلالهذهوكان،الأ"لملاقءنرزبحء-توىإلى

فى3بر،دإلى4آشاةل"ة"وهذه.اظلدفىالاءشقادخص،ئمه،1وءن(أثيرة)ا

."مها"ضكلن4لدب"كانما%!اهءحما

،4الهاذ-قيمنثلا8ء،ظاإلىثكنحرالمهءن،تلأ!.و،1)ناس4!اعأءا

.انثورواص+5)اإلىادبهل،تسأوزرءبادة!ن!موفمهرو5زياو"دراخهمفإ*

فإن،ودءوتماا،-ث"يةإينوبدا؟+)اهذهإينالوافىحالاختلأفهـنارنموعلى

إلىأترتهو،بث.ن؟سأوزريمثلىماإينالفرقيتببوالمبنالمصر-عامة

الأمورءنمتبرالذىث.5)اءنةمي!ي&ابهتجاهماينو،وا)سحرالشهوذ.

.الا"ةلافوجهوأورلمواالت!ثابهمظهربونالمصرأدركفقد."الرو،ية

ا-كانافى-ؤثر1،-بحيئ4فبثسءتالذىالتارعد!!نأنري-+"ءن

لتاجالمأهـ!رذالثأنشكلاأ.دهءير،4حرالمه4ة!اثرنو!ئيالذيئ)اوطببن
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،نالقرالىترجعالتىالبردياتبضهاءش.قىلادى5،اثل،ة"القرنمنتصتفى

ض+إأنءلىدلالةذكوفى،1)قيطيةبالا*،انجيلية:سوحا،يلادىالثالث

.4الةهط4التالىايونانيةاالات4منيترجموننواكاثينحرالمه

أصإء؟رذء1،،4إلبالإثارةشدمتالذى،ديونبيوستطابوق

ةةخارا!ميدلوهذا.عةبدتهـ3"بيىفىدوااصث3الذبئإين،ثينالمصربعض

الأنرءلىيدلكا4لأ.-يمحبينالمصراءةةاقوءلى.بنصالمهببنابحه،

"والىتةدا"تيرالداطركةأنالزء3هذاثدتؤو.4ا،ب"هفىادعنه-ةالمصرى

.ا)تار!ذلك

الدين.فىا)شقاقو،ودالىيدءوما،!نتكنأالأولى،-الكنهوفى

وعاطفة،تج!ارب!نفياإ-"يماةصور-4ا!بتروا%"الرسلعهمرفىظ،-يحيون

الدينيةربالأف!يحفلواأ3!ح)،حج-إاءودةنىءقةدواوا،لالبمثةوا%و

مفاهبم4"ادرإلىحاجةفىثكاوةواأفيأنهم-،اإثرمتأثدة!نباخإذ.ةالجرد

يسا)قدئلرسالا"جما،يدابدالعمدقىسنل3نه.ح4ة51،9ه!!المسيحبةالأصول

غير،أوليةصور"فىكانأفهءير،(الدين)أصولاللاهوتءأبداية،.رلص

وازداد،و!لافىا)-كنه-،أخذتني"و،ل"راءمر"لىالتىالفترفىأما.كاملة

افهر.ن3إبنين4و،المسهجه،اعتناقءلىالوثنيونوأقبل،الم-جحبيمنعدد

،3!ظةتالحتمءنعمارهـد،وقتذاكآ!روفىا"الفلةفىوالمعمق،الهلمفبالتبحر

-ورا.بسهلاالأءرهذان3!وأ.4للىصه"يمالأصا"يةئدا)مقاأو3اكصا)بوتحديد

بالققاليدك-!لاإلىخزعونكانوا،الأواهلحهينادمنا؟بيرعدداأنإذ

كبيراقدراذلاثأثاروقد،)ابحيئ(الجديدة4بالدياةالاعلاقةلاالتىايهودبةا

إلىنيةالؤن4تحولواالذيئاديمحهينثأنكانوعسذلمث.والنةاشابدلمن

الماضى*ءنمنتزء4صورةفىا&.بث،عقائدميمار"ون،ذإ"ظ!لواا،حيحية

ولهذا.وقواعدهاةي!يدام:ااي"الوءوافقغاا!تم*لاهعدمبرخم،اوكأالترإثأو
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،ولات141مننوعا،"رطقاتمن،15د!"أولزىا-كنه-،باحدثءايتبر

3!خإو-جر3باتيلة:كاثل،ةثةن-"وعنءفوافصوناإةإ)يماكلدالتى

4ة4اك4ا)-كاتبر،ولية-كارهأمروذلاث،يونانيةصورةفىالمسي!ية

دثنه.فى

تمرتاث!ال!ةب،ا"رطقات4فهءرءتتر"صبالمةموطر"ئتهسمهأنعلى

اخةلاف؟ةضهلو،القديمأا)ءافىكاالديا"ةمواعاتوأزدمأءظممنأنهامن4ة

نأالى4الأثرالأدلةرث-و.ةر"آلافىالاءفقادفى!رتهاوث،"كا!افىاعر

القدماءيونفالمهس.4فيالؤأذ.كارهمنري:اكإفظاحة،ا،سبحيةاعتناقهعندالمصرى

قىةيمطإلى؟أوام!أدس-)اهووهذا،اإوتإمدالحهإة!اا"ةهرفىيعقةدون

،ما-%ألاإمثفى!ضأا،-.بثونءلمتقدوا،تالمه؟أدواتظافب"الاو،ا؟نث

ذلاثومع.روحه!الاةصثاس!لالبعث"ذاأنإلىتثير،بولعىا)ةدتسأنغير

بعفى؟قابرموجدكا،تحبطهاجرىثثنمهص،صيىيمنجهثءلىعثر!د

المتوفين.تخصالتىالمادت"الأدوات

فىص.وبةءنالأوائلاإ-بحهيرنمالاقاهءلىتدلالأثرىلالد)5"ذا

4اإءسبرالأقكار-%ثرتض)ارطقات41أزدموءن.ارثن!،ا)5اداتءنا)تخك

أغاءكر،التديمأالعائرصافىانتشرتا)كأع!"9ةمةي9!الهةوجةإءلمثمرف

،4!)اف!-يمحية"رطقةالضةفى"ية.-كن101بكاءرالارتهاطثدتدةكاةت

ا،ؤنراتءنإكاثيراكصوفو،ةل،4وه"خةوصجةرطتات5توجداذ

نءلاشهجمرمحاولة،4ث"انءنبارهااءةث!هح،ادءبء44."وةفالت.التنو"ية

محهليلتثمحاولة،أ%رى4ه،ان.نوتب!ر،4فدةثصورةزى"ء4ث-إاالعقيدة

نءصتةينيتبرانينالاتجاهأنواراقع.وذذاكئدةإ-اانه،لاؤوفظ4محباا

رجتظ،مخملفةصورا4التنوبتخذتوا،دتفيةأصكاإ-ذةلةفا.4الههليالنا"4

تء،ءايب-ألاوا)!الحونحرهاية"ضا)خةجةئرالثماإلى،اصهثقاا)تأءلءت

(مهس"!ارة-2م)

http://www.al-maktabeh.com
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4!مرزةلموغوء.ناها!*ء9ة5ءنا"ص!اتاتحؤآا)ة.كارةأنةاإهروف"الغنوسيين

ه!"ئنييرزارقوقت.43ويما)حونمة.طوادراك،ظ*!واثه

جزاعاأ-انلااونثءةبروبونلةةؤا.4؟داةانانا)يموإلملأد4-ة!زن!إو،التنو-ءة

ءمرارهاأإ!ضولاث")تةو"ء4باسوظىزلملأ،وءمرفة!ء،ناللهءةدءا،!اكإدعن

دءؤهـةل،4فاصئرا+ث4بتأدثإلا13إلموخكن!يولا،تارة21ا)!ةوةأو4ا)فثإلا

غاإزالغنو"ية.4"ر،روفواتخدام،4فاصيذ-خاولمروةؤ،،سرأ"ماء

أالهاإلىالتةوب،وزةظر.شسالماد"أنأصاسعلىدة1،1منالشجردالىتدعو

قيانأ"لاتجاهاناذلكعلىتتؤعو،ساثدب1)ا"مضبر4جمذ!مما.ن،4"ومزد،نظرة

ا!ليئق،نى"وا)صلملااخزكل!اإلىيدءون"ةنوبثنبعضذ،أإذ:ء!ناقضان

افرتقااتح!ذإ؟خما،وارواجالجةسيةا)+لاز،حرمواأنهممه!ءزتثدةءنبلغو

.رات!ت"الافىالامعانفىل:فيالذىدا!!االاتجا.الآ%ر

وأن،4زر"ةإاا)نرءاتذه0مقاوهـ4قحهيرناإ-ةكارأنمياطبوكان

ا!مبوأنيةبالاسكندر؟تحف،ات!،!س54،ةخ*،"الفبث!رالمدر"،لذلاثيفثوا

التمايم.نثناواأنبها"ظيهونما،الوصا"ل.نيي."5-!لفاءتمأنءمهخم،

.4نهالؤالجاءمةمند.كاالة+لميمفىد؟ةاء354؟دوما.زاوثأقدرامايزيدم

نى:رادفع"الاتةكاه

سون؟"اتنب،كان4"كندربا!يةألتبماص!يرالمدرسةلمذهءصروفس؟هروأول

الفا-فةدرسأنهءلهير.الساءرةدو!ج)اإلىيقالفيماى!!الذى!*!488!"9

أوا،را(در"،هذهعلى4و،لمة،ارراقيةلالفلسة،كببرحدإلىثر%و،اليونانب

وهواتاع!ح8،0آ4ا!*!*43!ةنىالا"كةدراعمةت،الميلادىلثالم:االقرن

!.ةتبلمدىءومن.عر.منالأربعينفىإلااإسيحيةيعتنق31،ثينىأمواطن

اليونادث،الثقاذةعليهاةطوتبكا،الشوىءن4اظال!هاإسبء4بهتر!ثامامزح
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واققهس،4فيا).و،1الآدابفىالاطلملأم4.بكأهةتتيرواث.وا؟جمةان!يهرمن،

رجعءصدراذتكا؟اتكاةتةاجأنوا)واغ.ذليلر!غذدرا"اةا.4بمقا!غم.

هـتثذراتعلىلو!رلنو.-تالذيئ،ا)ةدب!4الدرا"اتفىنوث"اهلا4!الإ

ت!صثلم4أ!ز،اظاق4ة.ةا.نكاهـةت4ةاثخهرا!ماوخموءلى.يمةدة)االمؤلنات

اك؟ءيئ:سبفأجاز،والهتإءحالاقىدالإلىيميلكانإل،اه!فمولاتةتا

لاةةا11كار411،أيرخ،ةا)ةاترإسوالملأطلىايقشذنأنءا-كوأجاز،لدااءتقى

تءاطاسثءةبركان4أةاكأدالهثواهدوهـت.4ثةوارا)ةبرخفى.-والاسراف

منكاهةتيخالفو،را!حم"الاةصوبمنإاةر،د1(والاصهثةث""ة)اأيمل

تيرواث،ذضهلةاوواخ"نكاعان"ءالاث+ةبر)مأنهفى،اخيء-ةت،اهـنإ+د."اءء

،"فبياار!مثارلدا4"رءا*ن؟خماد!حمتوأ.4تر"-)وا4-كاة)ةوا40-كا!بكيلى

،أنءذكفىنهثأ،4ث"وة)تاإتعلم!ةثرأ"و.ا،-ثحهيرنافهثأ3)أءراوهذ

،4تزو4إ"ذا4ث"صثكان4"أ!ن3اصخاوءلى.يمين"الا"كندرااأحةابكصصا

المدر"4أءربده!نتولىايذىات"ينأر،الة-عريةا)ةا"ه"ءنت!ارعأ.فإنه

.4تردة2"الاإ4تثكرهة)ا

المد%ل3"اباإ+روفةوهمول،4ا،-يحبءن4رصانتاعرةصءؤ)فاتن4و

4الهقاهاطالةءلمطا*وءألةتا)تيأ*،*04(شأداة8*،هح4*ذ94)*!أ،7محريمة5-إاإلط

ت،"أوكهت،ا؟ديدة4"ايالدءن4الهيرنانها)!ةاذ".وقفد!خسالذى.لامهص

ين،ا)هيرلاإلىحدثث"3"ابالممروفة4ر"الةتشرو.4في"لاوالب؟ا)ثقاؤ،ا،-يرمة

هن)ا"رو"ضرخ.4وجاذبروء4ءن4!-يم"ثماالى"!4*!س144035حم!عآحا49.

.والس!كاطماةأصالهبءنثناإ-ث!ريلائما1يقا)طر!32ءأرآباإؤدبالمعروفة

ت؟اعءآرامجهوء"ءنءهارةو!ف"ة9شا!ساا8*ة!5قاتباإءةروفالمهرء!ةفهماأ

الضتوك!أنإلىادكةإب"ذافى3طمةترذهبو،الحقيقةاةةو"يةا.أصاصا

قل،واله4ةس)ةلاءنص)"ة-ثأنث-ةطيما)ذىاإ-لحةيراك"!-إا"والحقيقى

."ضج"هم)اامن)الدو"ء"ثداابا-.أ"باب
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يخا:بأر

ولصداكهليوفيوأبوه،م؟480صة)!بولد،يةدرالاسكاةأهلمنوهو

ص!يرهءن!برينأريخةذوأ.،"فيروسدافىما،1فىاصة:*الذى!ط!هة489

\الصجم!تاقى.بوالدهالاحاثءن"ة+ةذ4-إ!ملءأخةتض)1،أمهصىالحئوم

يجينأرذ،4،1ز!اكاء!ادرةوجرله،أبوهماتولما.المعليممنكهيرأة-طم

بلغ.حينأى،ذلاثءلىع!ءانقضوأ.تسازتدرطرتقءنءيشهيكا-ب

ا!حيحانا؟إلاإلىاوةيينا)تلابذيرفدذ،أ،ض،عره.ن-!ثءالةا-4

رسةلل!رئي!ءينه،يةالاكةدرأسةفبوسد؟تر،بذكحمعولما.)ا،صيحية(

يثغلها،وكان،فالدالاضكا!ادب؟-إثاغرةكانتوظيفة!و،يةالتبشير

حىر"اسهانىإقىإذ،دةعدضوات4الوظفيهذه!برينأروثضل.!!نت

يجين.أررةادرأنإلىأدى،بوسر!!يدإينوإ؟نهنراعوس!حين،4232سة

!م532فةصورفىماتأنياهصوأ،وفاولين4ثقه-لمرفىتقيمو4؟الاسكندر

ايعذيبءنلهتعرضبماو،4.28تدجليساضكالهادءنفىاصاها!بتأثرآ

.اط-كوء4رجالأيدىءلىوالفيل

من*بهاثخ!صلما،يةس!(إ4المشبعتارقئي!ءثأشح!ريينأريعتبرو

ولق.والةداسةالشقوى*نلهاثتيرعاففهلا،الدبئأءولفىواك.قالجرأة

بادوقى4الة!برورى"ر"ؤلاءوءن،كهاروالإالإ"لم!لبلاءيذه.نيلىثنأر

3يجضمع،ويرينأرءنحبكادما4،أخير،التالون4"اركإيروتإلىفىدملذىا

أسقفا.أ!بحأنثلإصوأ،ا)-بمةدراتإلىتحول،تي!،به

يتهموأ!يئا!ءس؟رةنوب،ثروتأ،نوط!ملزأةك-افبدراسةيرينأراثتهر

فأصبدت،،ونم"4؟صدبهلحةت40!تااألتغير،الإطادأوبالهرطقةحيا"4!ثاه

تيوفيللا-ةمأيةالاسكاندراركةإما1.0د"تا4.تم53ة"!كاأ9!ينبالأر
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يين،أرآراءإمفىأنث"ذ.4ا)ة-طةطيذ؟طاركاضدم!!ةقبهرلى،

،والأبا)ةدسوالروخالانجاش4الهلم!فىأى،با)ثلإث!نيا+إقتماصيالا!

اكأترةةالأزمةبهااثخهرتالتى4اظالصالأرهوذع-يةمعقام!تتةق-لجنلم،

فامركانالأولارمنفياك".-،اا)فقهأنوالممروف،(وعيمر)ستيوفيل)زمن

ذلك.د"،ا!لإإةا4ة3أدرثم،4إا)!ملامنخاليآ-

)-انالإ!و!ئ-11اح؟او،الأثياءلجيعالأولابوهريبريخاأرءتدوالله

،أا+)اثظمالذىالعقلهوإل،(الإنجهلي)ابدثدد،!لا4ة!ثالذى،الآدى

ييخاأرءةدوالةةحا.له4تاصو"طه،الأب4!اخاقهؤدتارصبمذاوهو.

إهداإوت"ةتةلوهى،م-؟اتدخلأنزهل"،4ء:قالبوقيسداتمراحلى!قتهل

أط"رهلم"ض،الأزةسوجميع،اللهإلىل!"أنرهل،أثصآ4صضا)ه"لمرافى

.الأ!رر"آو"هتا!اكو)-كانيا،ا،!ا!رنط!زءقتعذب،

آ،*هن!38بااإمروف4إو!با.ثذراتإلاثبينأرعتابات!نبقلم

تءدفاء4ناه!ةثو،كا!لمرإ)ءماوصل،أ"زاء4نبكأافىتت!الذى!م!)9!د!.

،الإنبرهل:سخ4صةامحؤذتمحميخاأراتإكهاهـتكبرالأأبوابا.4المسيب

ترءاتمنا!ةةوءا.اإؤءةيخااح)ايفىا(واءظمنرةلىكانماثحىحار

المةدمى.با*-)اوتةا"يرإثحىخقإ+ةتماكلفىل:هت14.إ،اللاتدةء4يجينأر

!وبثأنوحاول،ثةا)مبرةألوراةارءهيمو4"،"اص4"إصإ!حينأرواهـتم

هم3!

لهرريهرثجينأرثكاتوا9ح5،!8("ةعباع!موذذاك4اإمروؤزء14،وث)1"ترء4

كت-تقالؤيمالأخاكذاآثت:!سو،()التوراةالقدبمدلام!ابوةا"تةا4اترصاى(*3،

له::اة!نمار)أةوسذجلادسوه!ملطةد2ءفىذاآثوهم!ن،اليهـودث4بيخايدعلى

على،د،أاللطءبءبدفيروت،3لا4ءتر-بىالهرالةشح،ئرب"ألارد!ص!أعنصر

.احاشية،051مى"-يخاعواد+روعد
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سرءش!"يمكاز.كان،4ءرؤالذىا)قايلا)ةدر!هذاأنخمر.ؤاهلم!إلا4تر!+)ا.ن

و"؟كوس!4!ا،لماأعوثلالا:ءأا)حمودالمتر!يخاءلىيحمأنءنيمكنه

!هؤلاءتا-رتكلر"كنأرجىحو."4!سلىههب*هنوث-ودوثاو32!هـ!ي4لا9

أ!دةصفىرض5ص."،"!سر!!"أـهم-اإاثخمرد"اوؤأت4فى،ةدكا11!كتاب

تر"مة*ثم،اقيوألةظفىا)ءكرىالهصثم(،ثرب+)اإ)ا)ةديمد2اله،يةء"واز

+:صذاتدساداا)!هودأما.-ءيردوؤيمون4.،رتو،3وس"يا"5،رتثم،وللاعوأ

،ب"يحاتعى)اءر،إإ،مالذى،جىكنأر1،+،ارأند"ا:ونا،ءةارالز،ء،

وفع؟ذلاى3ثمححينأروخير،ا)+برىالصمعق"ةة"كأ،أعلامءأس!ومهظ.،1

ا)ة+دتلم!ت"ذهؤب"اإلىو.ا)ةرضأةحمطقهلتحة،وا)بارات)ةاظالأ!مغى

\ض)او،يفية"-)اا)ترجه"فىتردأا)تيالةةراتإزاء-4:صطعلامةوفىح

ءةدراوااتةرة)اءإزا:ءلامةووضع،قيودوتبونأوثاثاعوأ"نرجه.نافماأص

.ا)+برىا)ةصفىتردأض)او،4ا-مبفيا40"رتااؤ

د،.)ام"،لا:ـهأ4-"م"طاؤإس!الذى"ح*!"ا!ا)!كأمةف!،ا"ذا

ءطوطاتإهضفىهرت"قااتإلاذةرءنه)بة!!ذ!تأة،ر!إلادض-صر،يما)ةد

.4-؟ة!صا1رجالءؤلةاتوق،ديماةاللعلأةيمةاءوناا"ترجى"

4ا)تار!زهةمي"اف)ا!نيرينأرءلىي!كاواأناخي:دطاا)+راءالهحيرءلىن*و

ل"رإلااريينتعنوأ،ا)فقدءوتنزعنكااإالحدتصا)بمحثأنإذ.ا)بحتة

زرأهىءاوكل،"محنه-4هئب:عامكلفيح،4يكاالهلماال!دتقءحرخ

نءعا!دلام-اإوفأإصر4إوكةا.ا)-عةب-"ة"خا؟من5اءقبروءض"4وذسر.

.تا)-تينفىوهو،ديهبوك!د13افىطلفىة،م3ع8ضةألفهالذ!،1إ-ب".4

كل"لىا)-عةابهذااثلإذ.*!ء"،اءندظعر!عأن!!-افكاا،!ره

براهينءناريرينقدمهوءا،4بء-ملاهـثا"،فى9،س!حلا9أوردةلإدوسءا
http://www.al-maktabeh.com
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ار!ين.هـذهبتضمنالذىبا!-)او!ز.سو-ايكآراء)نةضوأدلة

8أوريليوسهـاكوسالإءبراطورزءنءاجءبهب"2،كيدوسأنواإمروف

ابدثدالدينبهذاسو-ايكنمة51وزد.اذلاعاون4إفاحةمهثإ!،وئنه!كانوأنه

والدولة.الجمعيهددخكارآفيهورأى،والذ؟وعا)ظثورفىذ،أ(الذى1)-ث"ء4)

المسيحأنإلىوذهب،اءمءزءن4صث-إا4تضمتءلمءلىيردأن4ذفعلىفأخذ

الإيمانتطابإنمااإسيب4أنوأءإت.الشعوذةءلىتدد،الادعياإلاس!ل

ا)حمودءند4الأصلياإقد"4بةء.)ا؟"إمة4إدراءلىنهبأ3يملمسوسوزء3،الأعى

ك!،صوسريقة!وأ.4"ء"!)41اإ-ءبب؟العةا"دتام!ءءلى،ةوأ،نيمي"ب-،او

تحهبهمالتى،لإءبراعافىربةاتدواتؤأناإ-ثحبثنإلىعالمببل،اإ-ث"يئجمةءلىءكا

سيحيين.11منرفاقممءةدمالايردو،،دة15-)اءنفيمايجدونأحهـ*3رمود

أاذا،وطةو"عاالىترو4يةالإ.براطورئرثماا)-يمحيونيحزم!!اذال-إءو

؟فبماةشارعواأوإاذا،أتهمهمادءنىل"ةلافىيرغبوا

نإاإ.روف*ت4أأءير.ماغ.الاءنباخ!-)ا!هذا)ئمامقداررف"أ

أحد4إلهنظرهلةتأنبد،تاباته5و،جيىوسءلىاودإلىاةكرىيرينار

تء؟دانح!ذ"أو،اكلم*4الةةط!نسو-إبكأءارهءايبرينارذجؤ.ئهأصدقا

هذ..نارنموءلى.الهيرناةيينإملوم1)قا!،4دراتكلثدلدفاعا،،المسيب

وتب!يلى.أفلاطونتقديرفىيضةةانةاكافإحمها،إ-وسويمار!إينالمهرص

إلاث-عن!،مذيبالةن4ج.-إالهتهرضءاأنإلىكذلكين2اروتذهب

أسقؤدام"واريجينءنهجوزدكان.اـه"ورو"!مانياا&يحاتحان!نجافيا

،ت!هبء-يحىأنهمنارءنمءلى،4ابحهالديانةيرتةفىنيةاليو:ا4ا)ةإحة

المسهبيةإين1)توفيق4+"وفىس!لو،4"د،ء"بلفىإ-تشمدلأنء-ةول

.1)!ونا!44الفا-ةو؟ين
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صفةهـنااوحدة4اوومافييةالإمبراطورعايهتنطرىما+رف!برينأركان

لاثديئو2ذ،ار%ائهاكافةفى،هج5-،ار!ثفى3-تأنمنذلك"+ةءوأ،14يمة

،سو-ايكإفىءفىىأريجينيحةلاذلك4.3ارومافيتوع-"البارلآءاقا.اعم

رأىإل،العامةالأعالصنوايهتحهلفىأكر!شملااءلىا،-لميببنفيهايرثالتى

إسسواث!هرتالتى،4يدج!عدالافليميةحيةاإ-االباتالىاإ-يمحهيرنلمجأأن

ا،تإر!يجرأ،ر،الءنتألةصالههنةهذه.خدمتهمفىوتفاةمما،مبادئها

.ادكان!-4!4المبوهذ.،"تواخ*نبهوااثتيرلمابل،4"افلأطماع

تقدير.ق،إردينوءا،ا)يوناىبد"اللحبءنأريجينبهاثغمرا!و

عاها.برا)تية4:واوالدولة،زء،البونا4ا)ثقاذءندهعهةترقءا!،4فيا)ءيرةاةف-افل

4وا،دةبالثقافية"ياتهوو%لهت،ءلميهغاهتالا"ةخمادروحأنإذ

صارالذى9!اكأ!*ح""!رازلاسيةاله؟ثيمرالمدرصةرئا"4فىني"ثرأوخاف

والذى،رسةاإدر"ا"4"ولىالذجطوة؟-يموسدءجامدهوءن،يةكندرالاصاأتة

وهو،ذثةرالأ"كةداا،-ء"4؟ةلوهو.(م862-82!)!اأأصةفاعار

اط-كاومة.لأوامرأذءنواالذينا،بصيي-وبةفىةولز-كار-ب"ا"

4ثالأكلبالتاأوأثرانأثر4-؟*.الكان،ةالا-كةدرث"ا)ة؟حميريةا،درصةوفى

اديرى4الةةنكاوقالأثركبرأ4للا"كندرإذكان.حيةاإ-:ارعفى

الجدثدا)صمد"ضيمو-ةو،اإةد"9ا-ولبازواءدوتوعاث-د"4ع018!3

4الأ"كاةدرسههتذأ،4المصرادءنه-44لتفىالقهطىل4ا)صاوظهور،(نجهليالا)

،رظك"الا.تم"أءثدلم،*("4صال"ةصاوالانبلصةيرتحربذلا!ىاإبحية

،ا-كانامنا،صرىالهةءسإوثيقا-صالءلىكانتادكنيسةأناراصحكة(4)

ادلإلومن.ا!هلادىا)ةالثا)ةرنمنالأخيراك!)افىاةجطيةاالاتةاص"جدهتأنهاثث!ولا

+رفا"،أ.نالرء!وءلى،اةترةا"ذهفىجائهمنأصرأثعاشةطونأالقدإسأنعلى

.ا!ضبةافاءظا)فىهـنقيلى،طلم-خماء4يى؟!!ا)صحراءإلىت،جألمفإنه114.ا)جوالاةة

ا!بحيلث.ملولم.ا)قط*ةإىترءقيلمبرىثم،،؟ليوفا،"ةلىت،اكالدرو"ولأنوالرابح

كاريةةط:ة)اا؟تةتح!"أحقا،حلاد!،الراجاقرنالبستيكادوما.اة:ط.يئاةلىترجمأن

وال!عة-ية.الدأتويةا!غراش)تح!ق

+*آ4لأ:له!43ة!*أ،9!هل!7"،.".35:را!هلا
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ثرالأوهونىا)فاثرلأاأما.4!كا1)قد4فيا)لههوناابالآدموتةوو،.فى،قبلمن4أوهفي

.4الديرو3ة،مهمراتمبكارمنيعتنالذى

57*!9،ة!سأ9!"."ثثرلداو41ةيمارهجا

رهجنةفى؟دإبدا)ثىءت!-)و.4يحم.-،41نبا!!ههةد،4او"ماعأس!ء"ثكر

"رجعض)او،اإ-يحيونءاثكا"تيالتة-ك،هإةثكاى1،لادىالمهكا:)انا)ةر

،ا)!حراءفىوا)تو"دالعالم.تالانسحابو5ابدثدإل،الهمهورأقدمالى

!ا.)اءنةقطع11م"اإت"رفالعا!ءنب"-ةثالذى،الخوح"ذاءنظ،ةة-ك

"اعت،)ةرىءناتد511ا)-ائح!لاصاومهظزيةناا)ثو!*فا034ح،ح5من!*ح034ة،!ص

ت.؟شءتزلا.نهلأ"ه"!ح409،وراهب!3!س!ة(!سثمل"اةلام!ثأوهو،اءر"!)ا

علىإعالم!قهفيرى،!تأ"رزمنفىالات-ةمهلأالذىغ8!س"هح،ةط9لفظأما

تعرفأنثذبمت!اأنهر!ء،اءثاله.نجماء4ممأا+)اءنببدأش؟هيالذىباراه

الأء،ءهذ.ءت5+ثة"ءا!مأت:ءذأنقهل،أءلم!ظم41،1انب5اوهةظام!أن

.ذعرةإطئ)ا

الم-ثحيينا)-كاتابإلىأولاعو"رايققضى،الرههنة.!ادرءتث".أوا

علي4درجماإلىارهبازيةاو."رأوالذين،اإوصوعذا5ءابواالذيئالأوا"ل

ءلاقةأما0(،صاء)ءثكرصحياةءن،المقدسيىتفىالأواهل"يون1إ-

نيادة4كأتوفىزأءر،تاداة"ءالاوا!ذاهبمنةث"با"وىبكلاأجة10ه!را

ىو،يةء4د4رغبلت"ب.يئنباالدءننسىابالامحرةزفىبتثل،4؟زد4؟مهص

إينووا)ةديئالشتوىإينا!ازخ15و"وهر،الوعاتبادكانلدىنتماثستابهرة

5"*آع!لماس!إثوما"يرد.همره!ثاالميلادقبلا)ناقالةرنذفى.4اليونانه4افلةا

ا*رضوا،ا)هزدذه5مدىن!الأنناغير،(خلوات)ازوامنفيهبماكان



-آ6-

التاخىزءإممن!4ة15زجر41)فادوف)إصميرما!ضأا)قبل"ذاوءن.منها

"ه"!9،ح*ة*أو"لمواتزوا؟اإلىى!ا!لادبمهئا"ةلاوحر،نىا)مهودا)+راءبن

أزةاءقنواكا3إنمخيمر،ا)ةانرننىلا:فكاطر،يوطمرب!يمرةثواطىءءلى4واقى

.ةا)!هل!يةد%"أو،الكامام-ناولءندثا"ويجنمهونخلوانهـ3

،ر،أتوقتفىمهسرهبانبهظمءاإينا)ةثابهأوجههناذرسوءن

ال!شاعأ"نواحىحهصوهـن،الموفعحهصءت،ا)تابرارءنفىحدثماوإيمن

أنهلابدفيزأن4ا)-كانبءؤر،ىضى!ليزعم"تي،بهئكاينالقاصة،حبثومن

داءىلاأنهخير،ى!رمسالقدأ!مماض)1،الأولى"ء4اإ-الجاء"وصف

يهـودءتد!مروزأكانماأنءفى،ةصزجدلأن.والاذتراضازء3الهذا

.14،-ء!عثاباء4ءةدظيرله!اكانر،وا)!لملأحا)ضقوىءن4الإسكاةدرث

مركزآ"ارتاك!اه"!ه!لءاة5(ا"يم)فىنةشآثتحديمأو"رى

ءزاوو"ودإلىا)ةةشهذاتشرو.4راإءس4فيارهبا"ورمن4"اخاصو!

وا)تأءل4زا!!)ا)ةرضه"شيهليجرىوأنه،،ديقةبهقيطدينى(مثمد)

،وا)ظ-كالاءتزالإلىينا،-ث!يءا"تلاءن4وؤمهرحالةأولأنءلى.اوثكأ

مكانىف*!*ح،99ول9المةدكولص؟إأسهفاءتزالنىوتةه:ل،فا-!ايخافىتني؟

.ا،بلملأدىالثا)مثا)ةرنأوا+ل،ممجور

وبلة،اهرح!)اإلىيئا)قرهـن!"،شا43ءح5ة9بأ"-)الازه.ةبررفىأما

تأ.متو،ةاكصطرجالأوب"االهسجبماةومقدءن،وب"رأواحضجاجلاال"إهـنو"

رح!)اوموانىالفليإينا)ةوافل؟خرةفإن.بإ"-أالاذا5ب-يمرلةالوسا"لبكاءس

ارزتذط"اءدتنماإب،أا+)ابالا"ممالءن+دواله،اءا)!مح!رفىالتوغلس-تالأ-ر

نأ،سوي-ذويديروىو.لا"ماة4ثا)!صورالموادءلىاطمهمولري-ب-علىذاته

،عيوسدافىط!اد.ننراشاا)!حراءإلىبواهر،بمنب.-11منعجيرآعددا
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ءير.الأحمرو!511ءرباواذ+")بالفى،،ود:،أثدءلىكهممرعدد3ني4ف!لمارر

2ءإيمم،ةطبقأنهمنارءمءلى،!نرهبااءةبار!خ!ثلاطكء"اللا"ؤلا+أن

اطمحو!4نظر4وجمءن0101.لزت.ـهو4ح3!(ةك"ا"لافظضاطرقفاالمه

ةين.واة)اتةفبذ!نباهراءر"!)اإلىلجأواالذيخا"ناسئرصاءنيختاةواأفإنهم

"أإذ،3إ؟انمشدبءلىدايلا3بمرو5اءتهاريروزأخرى4!".نأنهخير

أنءن"وف!ا)ةفىرواأكا،بئالدءنادلارتدا"طرعلى،ثدثصاةواالةفىواثرآ

ءهدأر!ظتذ%أاوضع!ذاظلوفى.وا)لمةصذيبالا""مثثاد،واجهةالقؤتهوزم

1)ثجمد.4ةاك-ملافى؟لىا)ةا"كيرول"دثد

ول("(4ه*ألماونأة):أفطون

سفىالأزلعلى،ص"ثأولكانأؤطو!أنالىص،."اةه1يثكر

4وهـثةوح!أةطونأنفلو،امم"ء-!اك-"ة)ال"أا)!"هـانإلىبأ،ىط"ولا

منلأصبح،4الإمبراعاورث4أابدالاعترافتضصهناضاالقاتو.يةقئا"ولامن

رةأء"لمبلأطونأأنءنارءنمءلى""أخثر.اروءاناإواطهلمينهـنثكخمر

نذ،بوصكر)،الو"عاهماصقرىءنيةبض-ةيم،الثراهمنكر؟ابجاءلمى

و)خت،هـ"آفتهفى"ةطيانهكانزإ.(تف،"ةىمحانجظ"،ىط"ارا.ركز،وسالهر

1)ثثطان4إمحىارى،هءظ4اإ-ء!ىهة15واط.4ءةوةز40افيافىآ!)ا.!برح*ءو

،ا)ةمح!اخوشرط،(ا"د!ةةإ،طا"يراتإلىق-)اءناضةسا!حاخكبح)

.وا)ثبماء4؟بالغذ"والمعركة"ذهفئ

والدهتوفى،!رهءنيئا+ثسااغإولما.م4.28"ة"والىزماونأ!و

الآيةإل!ا)عةب-4فىحة-تمرةاتذكانإ؟ننماو.سةالصبءلىترددهثر3و

جذ،كاملأ:!ونأنأردتإذا)"(2؟:؟!ه:!ى)الإبرثلقاواردة

4""وـهالآيةهذ.واقىبر،،ا-عاءافىعيزلككونزسوف،واتبعنىفىدكما

http://www.al-maktabeh.com
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تباخض)1،الأراضىءنمحه؟اكانماباعوءةدئذ.تحقهيمهاإلىى"!ف،الإ4

إلىت،أبرعاية،د!عو،الفةراءءلى:همهاو!دق،!3*ه*8عةدان003و!حن

كبيرخفهك"افإرفادتحتةال!)اوله+)اءلىوعكاف.لدذارىير()د"-مش

بعد،اةامةاالهزلةإلىنصرفاثم.ية)ةربانياك-ةة)اةزمرفىث!ذةل،دو،السن

الىالأصأولنىبأإذ،ذلاثفىتدرجأنهعلى.محهتهفىضة59فىوقةسأن

ا)ضة4ءلىبوصيرم"اباإءرو:اإوفىحنى،بالجهلجور3ء،صنإلىثم،برالمةا

ذلكو%رى.المأ!وندارم"ابالآنفور!!او،الفيومفيا.،فيلا)صصقه،

صنةءثسيئفىوا)صارمةالهزلآذه5أنطونالةدتسرسوعام280"ق4حوالى

إلىالاأءحراف!،و،ناط!ثلاصدا)ةضالف15ا!ز،(م305--285!!

نءءد!الأحوالضإفىءإيتترددصمن.4بالديةوكط4ط)41و"أدتا)+هادة

ار،ثص،الإدامض!واظبمزهـن1)ؤات،اكواصعزادهإ)جهيحهلمون،ئريئارا

يهاجمونهالذيئا)ثءا!اينقىدى.نءإبدرفيماإلى3يارتمزهتاء1ت-ةه+ونو

ا)!حراءأن،و!هجهينينةثؤءن،بنالمهرعظفور.،اف.ؤبجاكلءن

ذ-لمنال!ت!حىأن،جاء"والثطولة5)اوأن،رةا)ثسلأروانخ!واا)ثثاعايننا!وء

مهاءحريهءنةطونأيختلفوأ.امثةحدواثثاعاينا؟يخاث+؟ثهاأنءلىبا-تءاره

الفمعفن4ءواإلى4بتبإنكااا)شيكاانخوايةأن!و،اظواصاهذهر!-ةتفى

لإنىاوصورمةترصة"هوةات"ورةفىلهىتراهءاأنءلى،يةا)تثصا)!ابنفى

9لهمنارغمءلى،انيالج.ف*نإلااواقع!ز"كن1،عشصوربأو

.(4ه-4ة)1)و1)بطو"4ا)ةاتب4منز+إيلاليحا؟وأ،)ثهاعاينباو"ةكا

،اناساءندالمءروفةبالوسا"لا)فواياتءنص)!ت!أن!!ءأطونأيحرصوأ

فىزملائهءساءدةإلى،ءطا،،"لاخير.ل.ءأا"اءالىعدهـا
ح-اوخ"سر!ح30و5.لا

طوالسهرىل+يقو،الراهبتثيرض)اىطانث)اغوايةقءونفةد،ادكاةب-4
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،اتوىفتافإ*.الخوممنقدركافءلىل!ريفلا،ةر!تسءصلاةفى،االيل

،قىادعاواتارؤءزاياومنيةالماوياتارؤيرىنهفإتثهإذاأما،الفطانعليه

.نياواطثناا!خ"دـهشءلىلوتعها)نفستؤأسا!نأ(مي"بالةرؤلاالجنةرؤية)ثل

،هإة!ارسةفىيرغبونالذيئأولئكءنءددأ،ظونحولاجتمعأنفيوأ

4-ةنأنطون!فولما.ومرفدم33ر.ء،ظونأثكاونأنأ"بواوزد،ك-!تلا

.لة+)اصاحةوراطكةمنبهاستازوما"ب!واهبرزت،المظتطكينؤلاء35لتلي

حونالمت!ا)رهجاناستقرحتى،اخر)اا)قرنث-خ!ل!نهإ"،ولأنوف:طيع

ث!ذإزةثأ،أةطونفيهبفكالذىل!كانا؟اوربتا!با-يمالا،اءرح!)اب

،ثاموالآا)ثصورمنمجردأعا"سوي"انثأدتساةا،زول"دعلىر"آأعا

نو"رإ؟و،اء-القرحموونو،الإنجيلآياتيرتكنالناسمنجماءاتيقطخه

إ؟حم3تسودأنءلىثحصرنو،نا-"إلامذرنو،ا)ولةؤدونو،مو!)ا

"جمع-"مإل،ادعوارثء)يهميجاب%ه1ولايرةصحم!3بهفليماحا.واوفاقابى"

"اراحة*يحسون*ن3!نكانن)و.ا)فص.لةق!حت3قباتيجعلوا،كا-"اامن

ثفاتهم.وا)فىصاهب%ها-حنقرعن3ائممحرفىلبهر.م

-!نجمعاأن"وكانماوكل،يرىالدا)ةةخاث.لم!ننوعاطينا!"ذفىتةئأأ

زيادتهمنكاونأتولىو،للظتك،يا"سواكر،تركثءضخر3!خبهبطير،الناس

انتثارءدىءلىنقفأنفلمظخلاأ،تاءلى."ثد!4-ةنيتبرأندون

بةظجمارث.عأ"ورةفىأو،ا)حاذ"4الأولىصورتهافىسواه،4ءصفىارهباةجة

،؟رو،التاريحيةاوواياتمنإليناوصلماذلاثؤعليهةمفدءاوكل.ورقيا

،4ا)تاريخهردا!ملافىوردءاالأهميةفىءاثةوقالدلالةءن،عابر-لاخارةكان

،،نيقيةمجعثعد(الصميد)العليا!صرهـنأتةاأنإلىماتمثيرالرواياتفن

ن.تلموفىيمفكعديدةصنواتعاشؤدوكان،م325ضةانعةدالذى

كان4"برأا)ةولخ"ثنهأ،يةالرواهذهفى40الأهه4"وو"9حة*ح(ح*هاظلوات
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نياك-ذة!،امنع:كر،نيةث"خيقادلانه4إة"ا،ءدتدة"ةواتذت4عايهفى

111-ثحب4قجدثدعهدنليناقاءلط)يلادب"يرالأصةتاهذ3"او."ء3405س!أة9

0804*ءأ،ول*9افةوتهوسإ4."اكان،حدواوء-ءمححعاوناوزصز!وذه"لول.4؟سالمه

اصمأ،ولاواضحوءت.الثهل"رهـ+ةاهالاذظوهذا،س!،لاء"-"!!4ا)ةهطهإو

.تما)تفى4تس،ت!لمدءةثفىء"هجيةئردوافىنهت

اءترفمجقع،أزطون،ولا)قةواالذيئ،(اكهاد)كا-ةلاءنفل%"و

اإتجدهننتاةينءلىأ،ظونوقام.ءلمبكم4ىأد4"إط!ن)فبو%!3بما،ادهأؤر

مقبراءبكانالرالفردأنخير.ةذ!:)اإظام4ثثب)ةظاموفةا،4هةا)رهءكلهادى

ا)دمااء4إد"ألبئ)مدبلانأ،4برذبمتتءةد!ا4أةبحهث،ته؟ذاكأازإلاةة-ء

.4مط"وى

رث"ااوؤد،وا)-كولةرا)ب!*نثىءقا"فةر4ارهبما"!نالةوع"ذا

لو"دلامي"ارءوكاةت،4تالاصكاةررأطرافإلمغو،ىر"0)41"وافىعرء4فى

ءلمفأنارهاد4طاهةفىزبولهءةد-صالشه.نا،طلموب!ز.طة-إازهبنةفئ

بمراههل.ريكاف!منمةعاني!لابتبرهذهو،وا)طاء4وا!!عاماربالتةثفعلىني!لا

؟ارسأنفيصح،ين!ا!ةة11ءن"هواراهبه!اراعونتألاثبوزو.4راهبأو

فلة4الأوءن."لمهرفقاءن"فيرة"-اعةمعأو،!ارهفىك-ذ")اوارهفى،جا"

ءليهتاقىالذى،أنعاونذ.!ت،ا)ساذجبولص،اره.افي"قارعءناإ-ة.دة

أثضهمآ3وءنم."لموتهأويتهلملأإةرق:"اثم،"ةوات"للأثءدةماجموالباتمذث

ن.بالقربحر5)ال-"ا"ءلىعاشالذىهه"0،4!داحا)طثيبوسدورؤ

،اوههانصائربلاالإنرلالآجرءنقلاياتآضهيدإلىةءرفوا،4ندكأالاص!

ءلىالاثنتانوءاثت1301خأقا*تض)1،!ة!*هال!؟جاءونةبهار)13ـهن*و

أحهـاإلىا"هما3ربذ"المؤر"ينا!هخمامفىب؟-أاع%ريو.ا)!تانءن!ا+ة-مححا"4

ةلا"رلاو،الفب!انمباهجتوزءلى،ىأخر4ثوزرخمازرإينثجاروفىوعمنهت
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ترجعأو،هةلمعبوس1إلىقيا!تاةب-ؤناتيا5،،!،ذ!ذ!آ،47*+)اكأواني!"ض

"ات،اراه"ؤلاءإ،دىءن،باةمهلوماتتضمنغاإ،4زصإلىيرتقدأزلعلى

الإنجهل"قهـلوأن1،+إءئمسوإذ،الأديربءنإدير-نزلأأخماءنارخمعلى

ءةد4خاصابآ؟ترزدىوأن،لاةه!الا،قدرةا)-اءاتتراءىوأن،دارهافى

\لهثاء4وجهفىلةة!دوأن،الأهمالءتل5!امللقبأو4-؟ة!حا1إلىتوجهما

4ب!صفى،تكاأن"دثإذاأما.ذا)ة""ثسبألاوءاحما،1)ةا".4ا)حاء4بعد

،إلنبمابذءرررلمهلا""ظولأناظيهصذز3،ا)ةاءدةبمذهن،نقهليأأ%رياتراهبات

،ن-)افى!ةقدمات،قاتهاصدكانأن-بمهإدفإذاو.ياءباإعكرتتهملا،تي

."تممب"ذو!"ثكاونأنفيهنجىا)ثساب"ة-اولءةدا)خرثرفىويرخين

د-أبهـااجةازأن"دثإذاو.هاخ-)اونا-"إلابذلصفاتهاءنأنوالمعروف

.ءوءظقإلى-:هحو،اصةقهالهن-ىقأنا!!ءفبختم،ارهبان

ا)-ةلى!ءسفى،أنكاونا)ةدإحاءتنهءتا)تياوهباةقيترص!ناو

الممضدةات3ابز"رت"كا،اإتللأدىاوات!نا)قيوإيةت،(ىر"5)ااوجه)

حفاتكا،ىرا"صلاءنيجاورهاا!و!ي7حه"هأة9أسيوطثيالالبلعل

اربانءنكهيرةأءدادإ،يةالإ"عندر.نبا)قربآلمتو"طاحر5)افواعاعاء

.كرةأوجصتيرةجماءاتفىوتارة،أزوا"آوتارة،زرادىتارة"م!شون

4،رهها4با+ماوأقهى،)صةظتةص!4اطينذلك"تي"عنأالحياةأنر!خ

.5!،حفأ"قيطوصراءلوأ،*ـها)ةطرونوادىاهر!ىف"نرىا!نإ،غومنأنطون

تءصورةلة.كويخاتكافىما،لموماتالمه!تلديناتوانر،الموضعين"ذيئوءن

"تا39أ!"ن15"وكا4!،اهـ!ة*9لادثوساإأنرف)فىنو.ارههانهؤلاء!ياة

ا)ةرن!تؤث%ألاصث+)اا)-قواتفى،ءديدةعتواتةما*114"ذ.فىءاثا

صوة"زورو51.!ه*ححأ!ك"!روما)ةدثحاأثصمالمةطقةذه5وزار،اخ!الر

"ة9(5"ة،ول8*!ي034لم!!نب"ههاالرع-ارمؤلف*لام*ةلا،
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مم!فعاإذعورةيانبترنك،ت-وأ.3ءثهماهداتمءت"حلوهمالناإةواقي

جوثوفى،اةطر،نابريرات"وليقعوادوهو،المعروفالنعارونوادىإلا

ية.الا-كندرمنالجنوبإلىء.لاستينءسافةوعل،الفلغربفىءار"صلا

ومةارآمون،الموفع.ذافىانيةارهبحهطةاو"راءالذيئأوا؟لومن

زحم2-ذلالىخمراث!،زو.أظونالقدتستلامبذءنءةاروكاز،،(ءكاريوس)

تهاحا!آ.اجمىر!هو،ونرام!ة)ااءصىرءنأإل"+!إء-افةعلى،اءا)ص"رمن

انذثرتض)او،ا)رهبانإ)يماوئتأ1)تي()القلاياتاش!سأ19!ن1،اكلقئذتاالتى

نهأررةثوذ10،5!هر)اءؤرنح!،وفيفوسر،ال-15!رفصتو.تالجماح!ذ.

كاد!ا،ىر"ألاءنةد"اواد+-قأنقاءدةءلى،تاي،اة)اءا-ث)إ"رى

تب-)ايوىفىإلابم"وا)رهبانيبرم!لاأنءلى.وادمعا)ةظر"دجاوزية

ث:ءصزونلواالأتإمكامنذلاثءداوعا،الصلملاةيةلةأد،كاطأبوعمنوالأحد

ابم+ضأو،المرضطأةفىإلا،الآخرأ"دميزورةا،،ا)!ا!ةا)+زلةإلىفيها

*راهب40"خماو2صيلياقتقيمكاننهأإلىيوسالادإتثيرو،ا)رو"يةالدوا!

قأءا.4خالص4.عتهحياةءلى*فطوىإنكاا،،ثلميافىجرىداإنواواغ

شاهد.عاإالاديوسأورد.مايلىوزيما.فىةلفةاطباةزءزتالنطرون

.ا)ضطرونفىم390صنة

كهمخقلفةأوابمنو"راع،راهبلافآ4--الة!ارونجهلفىوأظم"

نأفى4اطرتءنيم!صفا.ئته4وءثرغبتووفق4طافىةب-"م!حءكلاباة

نهسة3و،بزفىا4+ء"ىل.؟اوفى.جماء4فىأوآخرفضصمعأو،منفردآبعيش

بدتأ)تأحدهاءدأ،صوعا*نياكلمنتدلى،ت!كللملأث5ا!رسبروامظ،يرةكه

العقابلإنزالا):افىت-تشدمو،3وصيرتم32،لمة-وءيثبماتالذينالرهبان

تقدمونألذبئئريئارا!نللى"الةينهلا!ت"افبجرىا):الث!*أ،صوه!الاب

ابلمد".ن4ذني4-تصةت؟ااطم":إءوجرى،ذةب!بارتا3ذن.ة،عاةيا!زفى

http://www.al-maktabeh.com
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ةربم،و.طلهثصلمحبذلاثو،ءيىضةآةرالةا)مةو):نصز(ا)فؤلإلى4إطرتقرر

ن-"و،الترحهبثإئ،ا)!ءوفن5إ)يهـايةدءنوكل،4لاصافىاردة-ه!اكلا

فز.لملأئة5أو،ةببن4ضباةةاتدتلو،ض،إا،:تارهل-رب"قى،4"فياز

تطإبئذد.ىفثم،ل-حوا)الدء،،ياةمنء"،ثهماجا!جفاش؟+تلالأوالأصبفىع

اإ-كال"،ذوىمنكانفاذا.!ثط،افىأوبمز،21فىاطدثةآوفىإسا..ليهأنإليه

ئ"،غيرهاىإيتضدثأنله!وزلا4،1خير،فيهتصا،4ع-تاةااعكااؤهجرى

بغوجاز،أنهثذا!حوصة،ئرطالاةصةاع1،ءعابماأ!اءلااذ5رعاموأظ.اليومظهر

والى"و.تهـ3باصابذلكواد-إ3يما،3!ي؟دأإانات"ع-)ا-خإةابئ!لة:ثوا(ذ")ا

منث!درماإلىمت-رل،ثحمضأنولحمملاوا،د،جازاظد!ابدا)هإ):،ا)-اعة

يبرت+ونلا3أكاغيرافردوساحم"!نإإةاهمااساث""هة،قيلا)تراءنداركارر

والأحد.تب-)ا؟وىفىإلا4-بة!اك-)افى

155را"ار"ولأها"3لهاة5بولاوزيوسااعىداجرأثضهمآءنيوسبالادتةحدث

صناء4يفلمأنعناز"اع،+لهما،ادنعبرءن؟اخولما،ونا)نيماوادىفى

ءلىوءكاف،4ثتجاروصلها(يةأدو)ءةاقير4*ندرالامناثتمرى،48حرأو

الثالة،إلى،النجربزوغءنذ(باروأياثطوضءاءاينءثصوظل،1،وا،ة4مصاب

نءر"أبهـاكانإذاعابألو،(1)ةلملأثات)ارواياب"وأةرعث،النمامربمر

أثا.إفىئروتهكلأنةق،ر.آراهبءنأتصأيوصبالادوتةءدث.ىالمرة

إءقيلانهبأ4-ادكاضهءآباءترفوا،ةىواإروالثه،تخ!ءاالةةرءيوالإورلدا

.هدوارا)قهتكلحيماة4-ةفبووه،وءتاء4كهأءلاءنتفارا!الذى4ه"أءن4"ءكا

ةية10رها*نالةولحاذ40إ!"ازاماعلىثدلا!.!،اتارثلااءن.كرذق5"وما

وزق!آ-ير!ياعيةة1!ب"4حولنةا.رامة"الاوا)ة!عاوعوى،4!ا""*صءن

الةءحرف،ية"ت5جبراقدشاأنإذ"وإاناا5اوهأقامور"ئ،!صيننونلة

ر!-)أنفىاطر!"مءنيسعطفا.ارههان5ءلاء.ءاهصإ-كل!-.كا ""-.وى.رء!روق

(س".ةصار--3م)
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فييمارساكىارمنأوالوقتلنةحهبيرأن،وفىاقطمنسهلنةأعدهلماوفق!

قطاع،ةالاصإة!ننهتنماإنيا!هباءنالنوحهذاأنظلا"،وا.والتنسكالزهد

ا)-كلرىالحلاتأوتار.+ة-إا"ضرت4ءاك-ةتلاضبهأو4-طبالةط44!إواحمفظ

.صلإض41وصحرونا)فطربوادى،هلمنهلمر

لمباخوم)نظام:4ببرالد

القديىاتخذهالذىا)نظامعنمو،اإ،يةديرالأصحعلى،أورهبانيةوءضلف

فقد،وهـئيااخومإثأ؟.(بدص)1)ا)حليا؟ءسمو%4،1نبلمرههنتشرتوا.ةطونأ

و،دث.آله!ح!ةلما5ولهكايمةومىنيطفط-ذزشهجفىو"دم،م4.92تحوالىولد

ين،اإ-يمحهمنعةجما،لجندامناؤهورفةهو4خضازابخما،ا)-بحيينمعلهلقاءإول

تخذظ،عرهمنا)+ثسيئفىوهو،أإصب"يةاعتةق،الجيش.نذحريحهتمولما

بالامون4اسىناسكاثرافوبارفادوذلك،والزهدافكحياة)نةحه

برس؟الادوبروى،"بلن4القربإ"!"47*ةدندرهإقليمءاشفى!،،!!!ء!

تاح!04ة،ةي!ا4اباءيم4يرال،حياة-امئباخوممنجعاتالتىالة!،يصا،أ

،فبيما.الرههانمن4ةإو%الو)ةير.،.ءا)ناسأثدءنكانباخومأنإلىفدشير

،حيا"ك3تخظبتقورلقد5لهفقال،ملكلهظهر،ءتارتهنىا&اجكان

،3معمولققم،ارهادارهبانكلوتجمعىغ!كز،اإفارةإتقيملأن،فدافلا

من4"ولأءطاهثم."لاثاسةحهالذىالمثالعلىيكونماالةانونءنلهمل+"او

قاعدةلأةدم،ةصأءدق"!جهفاوءن.يريئالد،ءدةعاي!انقش،ا)ةحاس

."رهبانمسيحية

نب!رم!اعارمابداتةالةارتح!هذاوت+تبر،م323"تحوالى"ذاحدث

الأمرلوأ،!-ةتلواتحؤذبا"وم.ات!س!!هشهة(ة(اباعية)اطياةالديريةصفةمن

ا)تيالازسا"اتإلىذلكوأدى3ح38"ة9إبسصيرامهابدمنبمورا3ءء.هدا

خلواتمن)سرابيس!نماببنو،الدبرية؟ينثربطاتيوا،فاءت
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لخبر-أنوالرا"ج.3الإقلي!نأخرىجهاتقعاوولازمنااضرت،زواياو\،

إنماالباخوىالديرأناذ.برية.!لاظامءنابةحر.ؤيماأثرا،د-كريةمو،اب.

،(قائد!رئيصىبهت!س)بعوتفىارههان!ت"اإذ.بىاطرارالاعااتخذ

ادوز،أوالهيوتذه5ءا"ؤرمنرئهحاوكل،الديررئهحاد!!اانالاضعلافي

8ا)مبادةطةو!4ءوادلمح14ه!)افىفجرى،دارهفىوا)تمذتبالار"اديمو!!،

التنماوبإل.5)اوالهبادةتجرىث"ذءداوذيما.4اإ+روز4.أوقافىالقداسبجرىو

منالدارأوتبالبهيجضمعأن؟صاح4أأالاتخميرماارواتاتوفى.قايلةو،داتفى

المهخة.ي-مبنو+فجيمنوءس!3،والمزاج2اطباقيتفةونمننا.هرا

!كنوأ.اية41راتالضرور4تةتصمالتد+ةلامنالننماامءلىبجرىأنيجوزفى

!اجاتد-تو،بةة-44-ة"تءفىم!نه!ي"هطالاال!وذ"ثىو"10)الملدير

.إبدةة"لم!إلىتبرار"4كأةدأنوتصح،!ةتااباتالجم(

،كانمو"ا؟ماتو"يما.ندرهدةربتبنبىفىبا،ومكان.نثأيرأدوأول

قةد17وكا،لاذماءثنانوا،جاللرأدير"تمةءخدا،يرادءث!"دأئةلمتهلطاكل

جنوبا.(اسةلم)أهل!(52اهة9بوليماحالاتوإلىيثمالا(3اص)أح!لوبلوباهـن2

منها8أخرىأديرةقاءتو،نهبعدو.راهبلافآ3و2ءلى13"بواثتات

أو.باطبث"ءديدةأديرةومنها،الاصكندرث،قربأت*!ء"*3فىكانوبدير

حدءلىلافآ7نحوالباخوميينارهبانعددصار"تي،الميلادىإراجالةرنيخته

رأىوهو،جيرومالقديسرأىحد!لىألفآ--ينفرفىأو،دبوصبالارواية

به.يؤخذ-لم

منبهيجرىةاوصفأمدقلنا(و،لمفاحميمفىباخومدير،إالاديوسزار

يمارسون،ب.ار030الديربهـذاأنهكانبالاديوسيروى.4اليومهاطثاةأكلال

الفلمءأديرة4%ا""دفىحا"تهمعلىزادبكاسهـهـواذأ،4ثدوالبا)!فاءاتجهءا

بزوغعندنوممممن.يقظونب،الأسبوعقة(ظدء4والموك!ون..واد"ون
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"ض،،ا(وا"دب؟"زبآترتقفريةومإبخما،طهتخ!11فىم!ءتقفرةبهل،9لة"ر

*،اظردلوأوراقز!ظاءلميهافه!مون،ئمالملا1ارقتقوباهزةة!همتكاون

!فوخمو"الاءنوءشأع،باث!ءألاض"و،وابجن،دو!ملايتونوار

بءحممل!رو،اطهامالهبناووايرة3ظ)اوزتفىبعفهمفيقدم.وا!رضى

"تاولولا،ةر،آلاالعشاءفىأو،اظاهـ-4أوالثالثةأونيةا)فاأو،لواحدةا-ائافى

لت:ثتن.3!خم:الآنىالة"وءلى33عابيرو.يومبعديوماإلااطماماءحهـ3ب

بارة،ة)افىأو،جز2زاأو،اطدادةفىبهلن34ومنم،اطقلفىأو،يقةباطد

بربفتةوم.نومن!3.الدباء"أش،1)-لألصناء4فىأو،ا)!ثيابةنظيففىأو

أني3،آ!تأيوسبالاديذكرو."-كةب!خت-أوأ،اإلا؟سقي"ياأو،يةالأ"ذ

نءالأ.لا،ءلييحؤظونأنهمذلكإى!بفو،يروالخنازالإ؟ل؟يةبزةوءون

فىرات4خأربا)-كانجد-4يتمون3أنمباخوم6ءدةءن!ت!تيو.زاب3رقا

والأحد.ا)سبتبوىفىالةداصتؤدونو،"جوم

لج.فب،رىإذ،3الففيبالضة،الذا"كدةفدجماعية،جاةس!نوهةآ

بينو،الإنبرهل!و-لاوة!ادكةلمب"لموات!اوا"مافوسءتعادةمايؤدىإين"يوم

رصتبراخةلافث1ذوفى.الحياةفىالأءية*نكبيرجاةبءلىتعتبرأعاليةتأد

يرد-أ(أماونأ"با15هرزفى."ظون14ةهرباإينو،باخوميةيردبين،الا"تلا،تأمءن

ركة،اطابثةطلالذىاا)ةوعن5إلال.+)ا.حنوأ،قلهلةاراتإثلملا"ههلءن

لىا!ألا5هذتؤدىأن.بالارفهبفى،،تانع-)اجفو،لاحلاا،ءمهمناعادةليشىهوو

اطثاة،ءطالب"د4!ةضا)ةرعا)،اله.رءنيؤدىكانوما."لموئهداتلفى

،ركاك-ةتلاويةأءلت!إخلا،1،ا!لاةافيهقيرىلااكىارزتثةلأو

الانريل.لقراءةأو

تيةة4،ا)"ثاطةتدثد؟إء9وربصةمو،،مإاتيرلديوس؟الادوءفأما
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الفروضتأديةقوالانضظاماإنابرةءلى،باخماو"يرى،جاتما1،د-آ،الظم1

كهيرةالصهورة.ذ5تتبرولذا،اةالحهد4!أ!اض)41الإوبوالأعا!،ينب،اد

.نأالثءظءية،آلبه"

"سإثماطوأ:ا4مكا-هلا12ث؟+تئ)ااطثاةءتة؟ع-*)ات"اكا!ة!ح.

بهاثخهروما،؟خوم1)قدتحا4إلهيرىالذىفد!ا؟ن14ثتعارأياتكأتفإن

"ادا!دىالمثل"وأنطونعغدالأءلىل:،اف.بةوالحبوا)ءسا!،منا"دف"ذا

س:*ناا"ومإدأهـهأما."ورها-"يرفءنارخمءلى،ا).صوركلفىقرص)اىف

،ةرباى4ثةيرد4علهب!!دكتا)ةدتحام61الذىالأصلوكاتاإأورب!غفى

،فاوكا،الةوىاجا!)اأواهفاخ15ازةضهما،تدثلم!تت3ني،ةظامءلىعارأثم

من!د"وهي!"ا،،رو!)اءت"ورةأيةوفى4لذازا)ءهـاص-+ةكر،الطرتقتين

.اطياه"واةب

ا)ءسامة!هذهفإن،الهسامة!تمو"اةيةديربهاثترتعااوخموءلى

منبهأثارما،ذلررعلي،الدلهليوءن.ا)طت*نلاتومبهاثتهـرمالمطفما

باخومعنالأ%هلمرمنوردوما.والأ.خمابميةنا5)اإكلال"ر!أناك:"ةإصاإرأن

أنهذ"ص!ذن.واطاستا-"إلمارفط+)ا!تبهر!خاثماءفماس+ظهمايةطوى

بمدبموأمر.ا؟اء4زءتا)حائدر.-)اءتأزلإ-مرا"ذلدبرهتثترىاترؤض

.وا!ليالرر.ار.ت4ذث4اف"ال!ا،إقاء:4"رى،مةبر

،سأفىاهئرصانى4ارهبانهتس!نا،الملادىإماراا)ةرنف!"ةءوو!

وءوراهه،لمفأنبعد،346صنةهـاتباخومأقإذ،الأواثل15!اور*مات

القدس32"أو،4380تذات،ثل!طو!رلهزإأنكاونأءا،راهبلافآء

4اربىا"ث:حهرةذيوعءتارنموءلى.ا)ةربإلىيةالديرانهقالفىأثاصيموس

منضئار+ر،أا،ومإوزأةطون،ا!)ظيا.ءسظاءاإنماظا.تة،إلمهر؟4

http://www.al-maktabeh.com
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اةيه!بالهوةا!طهينإلىثد"ةلاءندمزجمإلىءني!اكلواحتاج،الينونافي"

.اقبطبة1؟صرفونلاوالذبن

ءوعرهوءات،تصنرالاثةوده،بةسالمه،ثةا.هرافىالثخصاتاأومن

ا)قرنءنالثانىا)ة!فالمىتد"بمنالفتر،يكا)طو،جانهةلمتوث.،ت؟؟8نحو

صضهر،وهو،فنودهل،د.الخاءسالةرنءنالأولف!ةااإلى،اراج

ب"رصار،388-نةوحوالى.الأ!ضالدير3"ابيعو:،ا-يمتجا.يقعدبرا

أن"ءلى.مو"اةقاءدةءلى"ارالذى،الدير"ذارهبانءددوازداد،الدير"ذا

يرةوأد،كبيرة4-؟ة"عا!!،جدتدةكر!ا،بيضالأيرالدحولد!بث.ودة"

وعراء4-ز-وةد51،اد!د"ال.ول،الأدترذه4ووضع،والةصاءلا"ريأ"رى

.ر--ةلا!ناإصبئنصهازبمةفىفف+)او؟ا)ثدةشنودهواثتهر.لاتومنونظهـن

الخاسبهايربروبلةفىالارهابيرىأدهيةولوكان.الطاعةارههانن4وطاب

الغاسوكان،ا):لإدفى:حهر"،ذاءتذلاءوخ.أواصهوطاعةالله،بءلى

الخاسرا!عو.4إقلهيمل51بينثةودهزةوذواثةد.د"اوآنق!ؤثونهويبرلمونه

كا؟،!ؤثونه4عاء"كاموكان،ا)فءجةنه4ونتطاهوةبالهدا!4ث)إتةقدءون

فكانجزأطى5)االإءبمراطورأءا،4)فاحيتصونشتولايخشولهبرونالمنبركان

ت4و،يةالامحندرإطاركأأءوانعبرأءنثةودهكان.يحزمهويقدره

.صودمأخلص

عتب،إاخوموأنطونثأنذلكفىنهثأ،"مرىأصلمنوسةود.

ض)41ا)ببزإن،4اجونانب؟اإلماء4ءنارغموعلى.ا)قبطيةبال!ور"ا.لهءواعظه

*4الث"صذه5فىاظاهرةا4القوءالصه،وهذه.4ص)اخيةمهصكاةصا!يزعاش

اقزةخس4سالمهالمسيص.4أنكلالدلاهلمنوى،ضنودهمت51فىاسرا!

يبا.تقرالبدايةمنذاقوميةا4بالصة
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القرنقبالرهبانمه!زخرت،3وأثلمطارجالهؤلاءجهودل!ةإو

.(نيكوسكر)أسه،ةا51ل:ءا!اك؟أ"لاءدباناوهؤلاء5زوصا،اليلادىاراج

)أ"وان(بينوا)"حران،النهلنهراقىدادعلىوالمفا-كالأديرتر!تنظ

وءواطنيم،لجئاتهمفىبارهداثخهرواياالذالأتقياءارهبان"ؤلاءوكان،لتاالدإلى

الرءبانية."لماث،قيدخلواأالذيئواإؤمنينئي.!لارجالآصاطمثلا

الزوارقبلةمهسوأصه"ت،الم-لمهجىأالماأنحاءفى4هباةثالرة!يشوذاءص

مننجاءوا.ومواءظهمتعالمحهمالىعط!لاوا)ةدث-ينيةرؤعلىيحرصونالذفي

قدماراكريئ"ؤلاءومع،آنجاب"أووظلهروماوءن،الصغرىسياوآياسور

كاسيانأ!لمفالالديئرجالمنأ.لاسو.نهم،ا)نبيكتار"ألامنيدات

تأثرواقدكانوا،لهلادمإلىارائرونهؤلاءعادا!ف،وجيروموبالاديوس

يئ،الزائر"ؤلاءبفصلو.،،الدا)ةظملهذهحماء!موافتد،الدينىبيذ!ح)اب

التجأ"يفا،ا)تربإا!صوب"اةثأفنقلها،أالسانحاءأفىاتومإمبادىءأ"ثرتا

طملههترهبمانوا"ترثد،ا،ومإنونظاللأبثنيةةلىجيروموتر"م.روماإلى

32نفأخذونثأ،ا)!خرىوآباياوصردف!طينا)ناسوكان،باخومنون؟ةا

تافهكاجانواعتبر،يينا،صر(اإنةط+ين)والمتهوحديئا"تاكا،ياةتشبهيياة

غاله.فىنسهاواقزح(طيبا!ثالااليتفكيةاطياة

،ةث!ذوئالأر"ابأية-3وااءت!إذ،سفىن15الرهةةوذوازداد

اسياسيةواادينيةالمنازءاتمنبكاءحرجرى؟زواثتر؟وا،صدلمملمفىوا؟اهدبئ

51أهـدضدتظاهرواو،يربينالأرفىدأ:ناصيوصفة"ألادونيؤفثكلماروا

صدره!ضاقطالماالأباطرةأنإلى4ا)-كنبهـؤر،ىأحدبشيرو.أثناسيوس

"ثسود،يمتةو،ق"!همنةلأزعواممنلةصبأاتيا،(1)رهبان)،اباعاتبئه

نأذلكعلىالدل!لن!و.القوانين-طبهيئوقالأح!منى"تد،ل،!عودأبت
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وادىأديرة؟اتحام"ةدهذأص،الثدبإمهسنا.هر"ذأرن)افالإمبراعاور

ممااوخموءلى.375-نةك)ذو،فسااب؟ثهافى،خهـاره*"لطوأ،ا)ةطرون

،المدنإ4ءلأتااار.هبانءلىم"رله!ز،ةوىلهامنوبوسفيودعاورالأءبرا"إر!تثا

ثين،ر!"هـن!عاء4اذ!ملءفي"اههالرةتكا"إ،ا!ماورةإااغءةءسااعةبرمنهلأ

ية،اطرالملة!-ة4افي5إرها"تحم،ثىءابلمرداأصمنلمم؟كانأالذين

اقؤذتنا4أههها؟)اثإ!ولذا.قبل!نزوهر!تأوذ4"أفخاء33وتحهط

اس!51كروااءةانهـ"إللاد5)ال!أءننوأكاانهبلرظ.طورةا!لياص!إ،زوميااعاا"

ب!لم.الأ"ةهـ،رء11ة+)اابأتت،ب8الأجا!ن4ث"كاةدرالا

أو(م84؟)4"ة4%اةدو،برمد+إدهورالةفىأ"ذت"،الرياأنءلى

ىال"الاالة"ح"اءإذا"كأ4إ،دىاليا)-ادساقرنافىاخهارتأنبلمبص

"اما.ح."أزدراي!نالاكان،إصر

ية:درةك"الا4-نهع

إدارةفئتئظيماتمندزلديالوسالإ+برا!اورأوبمدهماأناإؤر"ونيرى

الأثرعنمايمكاق،4ثإدارتةخايماتءنءلميهاترتبوما،4آثاروما!ةالإصراطور

)تقءلى"ار1)-ك!ى3ا)تةفيأنذلاث،خهـاجوازدياد1)-كاة؟-،3"ةظبفى

ءصرحدودظرخإلى4ثحلأندرالاأضف4ا!!"فاتدت.الإدارىعليمة11

ءلىع"ث،إلمدثاتإلىىر!!ارط،)اما-ةةاأنكا،رفى،اقليمتبلتوالحالية

،اخاراالقرنئلأوازفى.الادارىا):نظيمإلتةا"ةظيمءنة-!ن!)41-أجرءا

.لا"قة،ت3زامر؟صرالمدنمهظمصار

ين،لداراءءعفأا!نوهو،إطرسيةر"كاندلااأصيخةتولى3..4"ةوفى

4ا)"طرؤبالآراءالأ،ذم!ععلىإطرسوحرص.نمي"روأءدر"ة3فهدشمالذيئ

؟طرسل+بحماالأءورءنحدثألهكل.ا-ئاعهوبعضأوربجينبهااثتيرا)تي
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أ-قفا(،تيينه)رصاصته!عكأضونم.ثة8الدتةيل.ت)اب:يرآيمتتعلقلاأمورإغ!ي

.و"ماورةءةفااتدا!اعدالافىد15أإد"تي،"ةواتلملأث5،يةجندرالاعلى

الة!المافىعور!ث،امن"!ظهـ44!ماوزةا،لومردذلدتا4:إءءزما!و

صيا،4ءن4ب+إءجرىلماااششا-ةهإلاا)ةوا،ىض+؟ءنإ-كان!،ادكغبصة

ا"حهرت1،،انيهإر-وىأ"رى4"هؤاءتنع-ت!"ةأءير،الدولةبةظيملإعادة

ية.وارو4حلأاطمنذإةا-)41"هات4!

الا"ةتلمرء"رىنأإ،تا!بائرا"وءس.فماثةا5،مرلأاأوللافىط!إدالدأ

كذأعةبثح.بئالدر"الإق!لىجضهة)او،اإةد"4با-كاةواش"إاةع-)اءلم!

فىمدأ!ثة-اءنذلاثءلىترز-وءا،بإ!)او!ا:ة)ا!نتنب.-إاأ!ابما

،تواتبمالاضكاكادأرا-تهرأند+؟،دوء4ا!ن+!:"رىنم.ا)ءة:دة"بمجل

ار+دواالذينأولةك؟حمذثبثةءى!ا،ت؟إ+ة)اور4الأواءنةطرس!درزأ

ا)محةصه4ار"الةو!ذه.ا)-عةه-ة"ظيرةإفا.ودةاأرادواتم،4اإ-ت"تءن

الديئزأولةك.والحه"!افوالهالالاء"دروخءلمىأطوتا،إطرسأم2"وض)ا

داد"رالاصن4ءإثواأرخهعهـاثةحلاواأنىت."ت،ب!ذ+ة)اولاةةعبلفىواتر

.ا)!يامب!.مار"ة،مد-ة)اوأوثظم؟ا)لمةولة،+)ةواإنإ،4"ثالمبءن

بالا"ةخفار،ذلاثءنثت"لماواأن؟طهتمما،ن"-)اوسبر!ال.3ءحم"+رضومن

،ار"داد!رثبر!صالأءذارورن3لدبمصلأنتأالذينأعا.ورثمم4تهـدةا"وإذوا

؟ين1)قم"ا33ءتةدم!وهـن."ةواتءلملاثة،دلا"متةاشاءلىا.رو،:ثألتفبهفىنا

،ن!ةثرانء!عمئتمأصدبضلأةاعب؟-إإذلاثقاءوا3كاأاء"إضءفىر"و"لات

.ور2ث4"بدة4واث-"ةةرأنزهفيتعا،14إء4ا)-اطاتذهلءنمةصودقلا!أو

4ا)ةوإز.ؤدونإيخااةراا4تألي.8عام"ادحم!كانا،ينري5-إايل"+)امنوىزر"ل

"إدتممح!ءتاب"بعاام!بإ،بهاو.اقعاصءوايخا-وا)بلأح!3،ور3ث4"لا!دة
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ممي)ام"يخالفوهذا32!"لةلمءأساءوا3لأنم،سنوات"لاثمدةوا-ضغةرأن

،م3ءحة!)افي!بغى،3عقبدتيإلىور"موا،3حمنوبذاعترفواالذيئأما.ل"وا

ومن.اءدت!اءإلىالحا،4أثدفىلأن!3،الكافد-،حظيرةالىإعادتهـمو

وم!بروزلاكا،3!لمه.)!-زاأو33*وليبروز،زلملأنزلاقوالاندزس!الاعاي!3غاب

نأالماحوف،ومن.بينارالةبةديمءلىا!"فحملاوا)ذين،برار5الذيخاأولةك

عنيتشل!أنثرآ4ألأ،برثيمآره8اءتجرى،أاةاقرثةدملا"ئأءوالادن!من.

بخه.لدبنةكرولم،"!لإكل

وأساليب3ظاقاء4بكا"اولةواقترن،يوصجاليرن4زالافىط!ادو"عرر

هذهأنء-ير،4سبحه11ا)-كافي-4فى4ء+روذكانتض)اك،اوث!،ق

ءلىالة.ضتم،3؟49"ةنوذبر25وفى.رالى"%ثيرهاقيدأا)-جا"،

ا)ث،داءى،اتمإطرس،و؟حتبرالأءبراطورأءرإ،واءداء4"إطرسفق-ألا

ورية4الإمبراظلفى،زيماادطة؟-،تا)تيءاثاإر،ك،نهتابذلاثو،4ادولب

"-ممو-ولى،سوب-اك-؟ا!از؟4عبضوسلهيمأنرل،3؟43صةففى+4:"هوا

بىاأفر"ثطرفىبرممكانقة-طةطينأن"ينءلى،"ثالأ.ثراعاورءناثرقىاا)ثمار

معخا-ةلبايةضىاذىا،213-نةءلميلان!ر"فىمطظيمنفىتأصدرولما.حهـاص

قة-طة!اينمعارظق"ما""ذ"يقأتايكههوسرأى،نيمي"ث-إا

الدينى،دالافىط،1أحممحأ.ءير*نمرصومأنمنالرخموعلى،اإ-يبين4-ايرةو

أح!ةاقااوراءهخلف14إ،مهيرإلىوء44واالأءنعادأن،ءلميهيتر!بأ4ةظ

قثنرم3ذ،بنالمر"بىأمرفىمهل-ة"أءلىوا5-ةأاالدينر"الأنوارات!.ديذ!

إلى"ؤلاءءودةيريزالذىوهو،يةدرةع"الاأ"ةف،إمارسبزءامةساءينالمت

ولاس!ة4لاة3الأ"لميوطىمليضومرزطء"4زةولى،اإمار"ينقأمافرإ-يحه،ا،خليرة

علىوترتب.ا)-كانر-4إلى"ئرلاهءودةةعريقا)فروهذا،الةبلىالو%"أتحف

40خمهوأن،قءلىأنهمتبرالأسقةينمنكلصاراذا)-في-،فىانشقاقذك

http://www.al-maktabeh.com
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.14ظموركانبلانءرصوم؟ولالنرلكزتالا،تلافوتكرر،مخطىء

.ا)-في-،صةوففىالانشةاقيزبدنحل

:4يربالأر

وف.زالمعراإبحبعأبيمةترتبطنحل!و4بوصبالأرةيدد؟اهذ.الةحىلوءن

-،إنوالا،الا"ب)نيمأظثلاثة4!ثأنه""تةدنثأتهامنذ1،-يمب44-اد!لمهأن

ظلهر4أذغير.ا؟وهرق!!وا،دااو-هلالثلانههؤلاءوأن،(الةدسواروح

ببدء4و؟قولون،تقدالمه"ذايخالةوناةاس،آخرإلى،يخ!!نادكنه-4فى

.،ليبلمأسقفا)ثا)صالةرنفى"ؤلاءومن.4الهرطةإفمرماوهذا،جديدة

نءر!ظم4أوأ،اإسيحو0(4ه!.)1)الوجوسأن3ءزالذى،بليوسصواعه

لك،.؟"-كرفأ.الةدسوروخالأبثأنذلاررفى4+أة،الاهوتاءظاهر

؟ولعىمان،ربةرر،4.72"ةوفى.كل!4ة)اوضوح؟نوالاالأبننالضصيبز

،3ذ"ث،!!لةيبآراءهك-ةو،ءزلا!تأوتةرر،ادكانه-4ءنحيةانطاأصقف

لوصيانومى.ثأن!ن

4"ةفىثوسأر،كانإءوصوصابرسيابوصافخازانه،يوسأرأما

ط)اكو.سإوكا)فى،،"طندرالاأحياء،دأ،"ةيمرةرأسعنيسةعلى،"؟ول

الأ-بهاءوالصالحين.ت.ءددعبيرا،!رامإء:هـض!،وفلة!اإوفافيزامعر،اكوقتذ

لو"يانوسإلىوبالمفالهةلىادذهب،4جقانطا،داثئهفىيوسأرتم

اديحةقىفىتاالتى"كامة)ا"أن،.لمفة.اإذهباذ!،تشبعوفدطولحة!!*9

لا،ا)مدمن5باء،فىلموظإلا!ليرادمحوأن،اربجوهرنةس!نلبت

،!و"ودأثكنأالأوظتءنوتى،ادبحوأن،الالميهالمادةنةسمن

ثهب،لهليساظهلأنثبههولا،!ىءفىالالهيشاركلالذلكتهمااللهابنوأن

أق.ثرركأأنهغير،اللهوحدافيةد5%"الأزوالبهذهيقصهد،أريوسوكان
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بهاتعصتمماجاإ-إذلاث"رد4علما،4،وبرانهتبرأرهيةمنحي-إاإفتبما،"

.إظلاصؤمحرة!والأ"ا-.44اإ-يمحبهـعرةوءا،إلها!ورةةذ،4أأءن

*ع4ح!5(.!ءة

تمام4مخالةطرقااتخذ،وسوأر"ابيليوسءنكلأنذلاثءنتفهح

ذلاى.غيروسأررأى،1،بح4ص؟أفىالأولاءة!دؤبينماالآخرلاطرف4ا!الة

الذينءتد؟"ال،4دشتةاك"الاإط"-)ااثدأن،أرتوسدءوىءلىوتر"ب

طخ-)اوازداد،4-ةناللههى4هط-)انأ؟و،في)ر-ا،طإقةالأرههـ"قون+تةد

يةالاصكندر4-ـهبمر"ال،،ة-فا.دثد-ابا)ءدءةاو+هزاالذيخاءددعثرهـا!-دش

ين.وءذهه؟ةين؟ؤ!الى

ن*ن!ح،الأمرفىتضد"لأنالا"عةدر؟4؟نه-"ت"أا-عفدررأى

،زرن"!هفولمدة،بدفيهاص"ارالذى،ةا"هوس51ذلاثفى4هـ-ذثارتأ"إص

فمرهخي032"ة"لا"عةدرتة؟إد"ءةفا.طاثي،اكوزتذوكان،!ىيةء-إال!ط

ن0!أء4إ+زلأمر،كاوءزلهأرتوصصان"ررزرابىعا!ه،ز-بسماء"فرو

.4توبلأرائمع!جمصفا-عوا!تيخاالذ4"عااثوا-سة)12

فلا،"الااا"ةهؤإءوا،نيا!-افإلىتحدارفا،عهتهاوأتوسآرس"ءوفكادر

اعاورةوالإصرسوة!هيااطورالإء+برلأن،؟اةيةومهدأ"ةفإيو!يزو!ن؟"لا

يزس"ويزذ"أالأمبراعاور-ات"إةضهلو،4ث"رالأرع5-أمنذاكااؤة-!عاةطه

ذالم!ثناءأوفى.ا)ثبىقنحاءائر"افىالاذهبأ"بخاءافىثإتس،4ء"وترء*1)ءويد

الأساقفةصائرإلىا!!"ور"الةقئءى4.،ا-كاةدروهو،دريةةع-الاف"-أقام

ماظهرأتطر)يماكهاهذهءضبرواإوسرأ)جموبما،بيوسيزوهدكاءلىجاج:"الا

أ"ةفكانام!؟إو.الدجال!ئ-!اإخا*راةذيرثوسأرواعئبر،البدعءن

وتزب.ثو!أر"الحفىزرارااقئذان10يهةد"أ،بذالمىثةوميةدرالاصكاة
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.اذىكانوا،إةةدرالا-4تة"أوتوسرأإيخالى21!ث!ليلمرا!ح-أأنذلاثعلى

،لأءبراطوراخمام51وجذ!،ا)-عفهسهكلمحثىل،لمرفاروصا4""ثو-ير)اءن

،سصوليئ".قعبمكأاإ،،طيرةثجقاة4ءلمب،بترالذى،اطادث"ذاأتواواغ

.إيوسيوزق"طءلى

-بوسأرطدحبن-حالا،ثةردض*-إلال51صنحطد"ثرأنقااط.اومن

إلى4ءا-+)اا"تذابنىواتباعههووا"خمد،مذهب)ثسبماوواصل4المديةإلى

لتى.،كانئوأخادثثناألفوأ،ثوراتومةلرصاهالترضاذ4رأصدوقد،4"هبا

ثدةاثالأ!هذهءتاوذ،!ذهبمهأ4ءاا!حز:صخ4أخةهوهى."4!أ)9)بحاتامااص

.ا؟دثداإذهب)صرخاطاضراتوةظ.ت.ةشا"ب)اوءإ"إاو!اليراباهين

حا،رات11فوز+ت،ا)هـاء4كنالأماإف4-ب!روأريرسإيناظصاموانخقل

.إاتمااافىطرثرب3وئرها،-أبثد-اثتمرت1)تي4إالإ"كا.ةدرفىا)ةاسبين

ت!هخو،32ث4"ةلي!توس40!"علىتةتهرنياع!ةط-هقكادوما

الدثكأ،ا)شاعمعالجةإلىا)تةت"ض،اوومافيةيةالامبراعاوركلءلى"ثدآ

ا"قف)ردة"!صاإلىابعاأ.ول،ا)تا"ه""ذ.نطنياع!ةط-!قلهقامكللوأول

4ثو-"و،4-با)-كا"ةإلى"-لملأمإعادةءلىةلا؟أن،يوصوأر(4؟محةدرالإ

الامبراطوررترئم.الاءبراعاوررةىاقاسءلىصايرروأن،103؟؟الأءور

!ثط"و!ف!ا."إلد؟ذالأءوريةلتسسويم.-عوؤفيآدمجمهم.ةدأنزفطظين

ا!هم%!وعمنمعرو:و5ولما.325عنة4نيقبفىالجيكلنعقدذأ.يرسأر

م!ثأو"قررحي-دلءدوابارهواءة،يوسأر4ةإداح41رترإلامبراطور4ل!اط

،الأبمادة"ةحأ!نخ:دااء"ةارجرىأنإ.4"-3الأرهوذةدت،هلاتحدثد
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ونهيهمواتهلمعهيوسأربسبنوأمر.الأب!نةد.ةصم4الألهبصفتهأن!أى

يرا.ا"لماير،إلى

ظنهأنغيير،يةوالامبراطورادكافي-4إلىا)"لملأمأءادلهأق!-طةطبنوظن

،ط"-)اثلمدازدالىالاثؤدأةء"بن!صيفىا)قراراتءت"درذا.-اب-قد

"ديدءنا)"كأاعذكظهرأنص5)ثفلم.زرنصف8نحوالدثئا)نراعارهرواصة

ونبرتح!،ثيخاس")ائناةثا"ناوف!إذ.4نهقيمجهعة!ةادامنو"يز"فترد!!

و"صل،اصةقبلبلأنه،يوسأرءناجالانرءلىالامبراطورفىكلبيوسيوز

اوزت"ذاو،والى،4هوذكا-الأرعنقئتلفلاصدتهعةأنإإقرار!!ءءضه

،أ"قهاهئاسيوس1با"تاوتم،4،ندرالإحأ-قفمات(3"18"ة،رلابر):.

والقوىا)مزاه"*نبها"تمر1،،بهتطقواالذيئ4،ردة.!صإلاأهلك)ذلوقى.س

8.ةب-ةحط)ا؟فلمنخيرنهوأ،وارهد،

أثنا"يوك!:

نحوظلأنهإذ،مهسقةه،الدتاي!زثلارب؟صأ!ناثغاسيوسكان

تئحأأثدمنوكانبكاصر،الدتكأغالمار4،وي،(+3--328)زرن.!عفلأ

،درآصار"تيةابحىأام)اوس!ءفىياقوناا"لممافبجوا،4!جةءذهب*

.ادكاخه-"رجالءن"ءولوصنالاءبراطورتحدىءلى

ا)-ءاترجالرعا*وافرا!:ء،ا)مهمةلمتءتاثناصيوسقتوانرأنهوارات!

اثناصيوسوكان،اطقا"قإدراكءلىوالقدرةوالوظءالذكاءمثل،والأ!ال،

الأ،رراثمنيرىماعلىواوقوف،ةيح!سملاالضاليدرءا؟4!عمرمحر

اثخ!روما،اطقدبةا)مهملاوءن،متينخاقءنبهاثضرهماةضلا،والأهمال

أنهرريعتةحين،الشديدنادوالهطاق11ا)ثباتن4و،ابةؤروحمنبه

واجبه.يؤدى-
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بةرحامنة!ثبلهيكاتأ4"أخير،أباولاجاهلملأةابومى51ثكنلم

ا)صفاتوس،4سا)تال!أو4ايىةثإلىلالمبأو،عالط"،الا"ب،ولامنالصدر

فلموالانجيلا)توراةإأزةإبوس"ثج141.اطدت:44الأفلاعاوفيعايمابقومالتى

ثوذحصب4الأرنهرصتكاانهأ؟ل،د.".-)اقلا!.)او4الفلا"ةبههـتيراعايحةل

ارصاءلمنوانؤذ،"!ومه4!13ءفىضد4وا،عشادهر!أض،الأزماتءنلأزء4

،ةمي،اي-)41"ت)ا!تطيمر4شؤمهنهأإاتهامةإلىخصؤ؟أولذا.قهرممءا

وفي!4،دودثتباوزصاوالةةوذا)-لمكاانءنلهبهونأنفىيطمع،مقآمرنهبأو

"ين.الةوامخالفةءلىت+هلقدنهأإو،"هالدية

الإفتراءزجيلمن،وث+ت!51ا)ت!3هذ-04،تءنيدعاثناصيوسكان

،العنادمنائناس!وسبهاثتيرماأن،فيهثكلاالذىودكن.بذ.،-)او

"طر*!دراعتبرالذىو5،ينصر11نةوسءلىقوىساطانمنلهو!اكان

.ءةةءنسوي"انئالهتعرفرلم!بمبالذىكانوهو،الاءبراطورسلطانعلى

الاخلاصدةوء،ا)مقهدةوصدق،الجدلزوءنهـناصيوسلأنهكانأوالواقع

الجانبقضىولذا.4ص"ثوبكاراءتهءرنبطأ،وو.أنءيدثماكلمتبرماجعل

.غ!رهمتياأو،4-ةنءن!دافعا"نسواء،!-تىرنضالفى"اتهمنكبرالأ

وقدرة،دافقةوذ!ا"4،نادرةز-كاريةزوةءنبافغمرماكلذلكفىدم!ءاو

علىأثخايوسكشاباتوتدل.الحقا"ق!نصالحهعتةقءاس!لافى4كأئه

وفى،خال!)اوإا)تةوىالمهروؤيئ"؟الإ"كةدرل.أفىكبيرأثرءنأحدثءا

"ذ.أتعلى،وأ+باء4أفار.أخلصمن"ارواالذيئ،اءرح-)ارهبان

الهنيفة.داق،ألامنأثناسيوس-أثارهماأخرى42،.نلةا"!وراتإا)كاضا

الذى،سومي"اةزأءةاومة!!ءنري."ويوالأراإلميتيونا،ةحالبدايةؤنذ

بماالقحالفهذايردأهفابوسأنعلى.الا"كا،ندروفاةإصدالأصةتولى

http://www.al-maktabeh.com
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،بالمقارما)ءسبأوس!حدأبباء!3ضر+تة،ءةيمفةاجراءاتهـناءذه

ابطرالاصإخإو،صةد"4،أوانءتابمهـا3و!وطث،3(-أ،ةا4!13ءوجرت

إلىا)قدومإفاوكما5-ا"ة!رءىة-إالاءبراعاو)-"+اساحدآا)صةت*ن4ث!الإ"ع-ةدر

رر*ويأرءنءةاأنالا!برا!ا،رث.إت،و.صلوكلتبرر،جيما33؟4"ةنيقوهـءديا

ؤ-اء!ريردوأن،ا)ةداءرر،ودهثثنيوالأرإب؟هأنةا"يوءر،أإلىطلمب

إطالهأجبريرلممب،،!ذءصأنءتارخمعلى"أأواوات!،4الدثنياءة!موفاإلى

ض.إءن4فى10والات،!!الهوةالهإخدذصءناتةرر4زؤا،ارععجةا)ةا"ثةءن

.؟د-داتا"تخاذلها،4أارا*ز
فىرر.

بب-)%رر+ءو،4ث05بهع؟دةثد4ء+ازصءنتد"ا+لابري-+)ان!و

هق+"تصابا."ألا"ذهءنأنوارا"ح،زة-طة!اين!ءلطيمر-تإلىأدىا)ذى

عاينةط-ةزأناذ"ك)ذإلىوما،ارهءمة4ثس*ألاوا)حلاقات،الةءسردواري:أتب

الدتفإرضعءلىطاماتةف41؟وبالأر4!ثطيرلأنالأمرأول"اولحهمما

!حيرو.أرةىوبزل5).اصو"ظب،ار!؟بيا"-أ"ه"وتلأرا)ةهـتث."،سقث)افى

تر.ءمهر41ءنكان14إلى4ةثة:4مجه!ار)قرالأءبراعاور؟لهيى"أءن"دثزيماادس

.4طهزرةف"أ"03ألا9توكصا"وزءةل،با)خرءبزعا.هرأ-و،ب؟أةافىنايمهو

"لملائملاؤاغا،ذث"ةوقة-ماةطيناضأخرمع-تةقاراتا)قر"ذهت8فاذاكا

3ء+ارضزة،ثيحةاراتزرأنإمدزياالإءبراطورأدركو"يمخما.ا)ثسقأ،وال

إلىيتىولأخذ،الشرقنىيراباهتا.خرهـبضةقولا11-كاةءب"4غالبروح

و"قيثالارضغلتلمت،ين،8-طةطد3ءنهةري%"الاا)-ةواتور!،يئيورالأةجا

تءا)ثصقىا)ثطرفىاراواسضقرر"وخاوازدادتالاء!راعاورىالبللأطفى

منيدممقيرد""ةفىأثةث،ب.ذ.رافأ*ن.يمر\ءددو"مرض،،ثلإمبراطورا

الدتنية.3زما.ر

يوسيينلأرادة15!"رز!ءلىبتربإفىاسةمي-)الهذه+رضةأاءن"هوسءتاأ-إتونم
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اتبرمؤاصود،غيرءثروء"ئباسة"بانهأإاتماء4ءنىر"امو،3،وظاهةإلى

4حءا33صنيسةةتقررأن،ءظى،بانةاءةبمارها"دا!طورةءنباةت4صيا-ب

،4ةإدانة"كا!"ازأصدر4كا141يحةصأألهءيرصور،!حيفىسري.-ان:أ

إلىاررالةارصالو.برر،بكاءسالإقامةءن4+صو،،الا"عةدرأ"قفيةءنوءزله

تةديمبكلباءحرةيو"مينالإ"را-عاحاأيفهلموتقرر،ءلميهلفدتقالامبراطور

نأإل،الجحترارزتءيرىيراعاورالأ-لفىنا-ثوس51تهـاخوأ.شا"قر

إلىمهسمنا)قصحإرسالءخفىفرألهوهى،4إلهوجمتزدجدردة".يت

وتترإلىأ:فابوس.ةفىزراراذ"تيأنفىالأ*براطوشثترددفلم.ا)ة-طنطبةثة

.زملاؤ.زجمااثترك8وير4قاكةمحاد!"،غ7ع9

فةاهـت،صيئةصءاءلةءت33أ!ةةلهبصرضما،أثةإسيوءرأصارأل.ةيأ

إلىأظونالقدتسوعتب،فا"تح!اوجثةالا-كندرإثوارعاتالمظاص

أ.دهمنارنموع!،الاتهامات*نسوج"اف*ألهضتعر!لم؟ة-ممرالأءبراطور

لفطةطيهةباماتنهفإ،4ثالإسكندرإلىلهودةبالهحام!داو،يو!أرءنوة!)ارتقر

!صر.إلى4ثةطرفى

أ.إسيوءدهةا"أـهءنالأوا!الفصلاتهحاكذا5!ددوثينؤرخ11تمثيرو

الأ"كندريةأضف،نابوسألوأن،أفضلنحوعلىمخذهبئرو!ألاجرت!اور

قيمعانهزموالمنأجازنهاأو،(المليتيين)ت!و!4ةل!اصءفىا)ثدةإلىي!جأأ

الناسا"تطاعلما،ك)ذؤولأنهر!ذ،ا)عخيسة"ظيرةإلىيهودوابأن،نيقية

4د!هنعرجلبأنهو،للاضطراباتمثيرأنهءلى،ور4للا"ءبرايصرروهأن

ا،حالمةإلى،لجأأنيابثأسوم"اةثأأنء-ير،رأيهعنيقحرللا

.وءادو"نزام

(س"ه"تارة-،م)
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:سو!،اةه1ن144)بيزأطيم4الأءبراطورموقف

الأ*مرا!وروظةءةب،4337سةالا"كندر؟4إلىاثناجو!عاد

القدتسوخوج،حازلاا"!تقبالايةردن!صالاظتقبلىأهل،ءباضر-ق!-طنطين

نأخير.بهألاحتفالقالاثتراكيةالا"كندرإلىوقدم،ءزلتهءنإنطون

الأضفيةعنأنةاصيوسعزلقرارأنعلىأعروا؟ل،يمةبالهزيعترفوا!تم!ومه

3"يجورىجروهور،آأتحف"ئيينتمأنهذلكءلىوكرتب،،ئمازاللا

بالمدب4تفوقه،يةالا"كندروالىمنوالماعدةا)بأيبدداطدالأسقفولقى

فوغ،ثوذعحيينالأرئىكةااجموا5اثسط،اإنمنها،ءنيفةحوادث

؟سةكةنى،ا)فتنة.ذ5ؤفاءأ،النارت؟ثو،وا)جر"ىالةبلةءنكبيرءدد

ا!ورةالمعمودية،وعنبزاحترقتهى(يئردنك-الابلا"ة*آلاكاا9يفوسعير

،3ني4افريةو،لمد،المسارفىينولالةبغىالقاهإدابدالأسقفر!أو.لها

،الأمورتفاقميضبنب،ض8-ته!ةإلىفلبأسوي"اقه1أهـا،نير،آلاو-جن

نهحته،5،رمةافتهاكءلىصا؟يخااجا"ب،االدينرجالالىاثناجوسوجهتم

هـذ.!ووفى.يديانيقؤأسقفبيوسيوزالقديىخصمهأكاذيبوعلى

روما.إلى!اثنا"يؤارتحلكلالمشا

إدنهماا!ةلهحميو؟وءىا)ماباإلى؟أقدكاناا!تنازعينالحزبينأنعلى

فى4ا)رومانيالدولةأصراطوركان،أثنابوس)صالحالباباغ-كامتراعمن

فىمجمع،043-ة،ثفترنىهقدةفا،يصمأ4ءةراصا*(ه"رنففطا،الغرب

بناؤ.أبهده!مم-طاطما،337خةقز-ططينالامبراطورودأةب(!*)

"نهما:خانواقىيخمدبأناشاماليثفلى،وؤفطانزمكماجوسوقةقنططينالئلاث

،053صنةنزصطاترلاءتبجرىبهخما،043صنةصفهكقنسطنعلينأنإذ،مهسعم.ا

قة-طخطينو)ذت،ق.36؟-نة،تيالاءبراطوريةيحمفعال،باطمورصطنطيوسنفردظ

4أةإلىراجمذلكو)صل،الأريو-ييننبطزفعانطيوساقئذ،فيةجةكلذءبوقنطانز

عها.يةطورابالإمبراد-إستالأمورصرهـتكان.فما:ماينةبيهأحمءنةيرالأتلتواتا5قا1

7"8*ص!ةاة:*ة9،5ءأل0،(4ح!77"4ة!.ح*ةه!*36.00.
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أنغير.ه!اأنهوءزل،أنخاسيوسبعزلصورمله!ار*قربطلانأءان،روما!

أعاةوا،3غ!صنة،ظاكيةأفىمجىصآتقرواس،.ذلاثءلىوارداكسقيين4الأساؤة،

اءذنأثةوفى.يد"دءت"!ومهموأدانوا:ثرذ!ةالأرعلى3اصجاجمغيه

لظءنكل!طهدجريرورىالأصقفوظل،4بالاصكاةدرابرا!"الااثتد

نفوذل"ةب،الأءرآخرتقررئم.لأهنابوسولائهعلىبهـاالمبحهينءمن

ية،الأءكراطورفطرى4أصاقة4فه1،تمع،مجمععقد،بزاص-ةقالأمبراطور

يرأ-4وكان.343ةلآ!ردجعيهـ،فىذلاثوتم،ال!تكأالخلافثلآج)نسو

واحتجوا،الهمعءناف"بوا1)صروين4الأساقةأنغير،يالقرط-هوزيوس

عليهمط-طاجرىأنضابوسأمئالءنلا"ربعام!"الافىيرغبونلابأف!م

نزطاقفأنءلى.ءنيا"الأقينهوأ،به،عالةلازلهت،ه!تلاذه5وأن،دةالاط

حق،"ا)-ضةبولاكامبراطور،ةتطفطيوسأ،ء4ءلىؤألح،أتباء4ءتثتشل01

ؤة-طةطيوسذ!تب.دريةالاحةأءلضداتبعهاض)اال!ئمدة"باسةعنبدل

يلمثفلم.(م344)اثخالأث!الالأذا0لألات.الأظ)لاةالى
ةوس.عى.و"ر-.،يموحى

فىماتقدجريرورىن!و4الاصكندرأصفضةإلىطدأن،4-ة،!وي"انثا

ةةلمقاه.،الاسكندراثناصيوسدخل.346"نة2"وبر1وفى.43*د-ة"4برفي

.!"6!آارخ،الاوا)ترحيببظاهرأهلها؟

للاضطهاددجدءنأفناسيوستعرض،350قة-طانزءت"ماتو"ءيخا

كلصدقأنهإذ،قة-ططيرسالامبراطورومن.أءداققبلءنوال!ظ

فيهاكل،ات-ضوس:ءترت"اء"دوؤترة،سسبوا.ةاءودةأعقب،6،بمة

فىالتة"كالزهدتعلق!موالجاهرصاسازديادسوي-افاصت.ألطاتاكلاثاصيوسلأ

،يبدوفيما،افرةا"ذهوفى،والصد،تلاو.ألاوا"روجعن،ير41،بءلىاشاساو)قيال

أصاسبذكمم"وف،أ-ةةأ4رصى!:،(اطبثة)،ا!ومءن،قروتة!وسطد

!دودخارجةنيدرالاة)بطريرجامتدادأولذكتبرو.المجمئيةالكنر-ة

ا!ر.الرومانيةالإمبراطورثة"

""4لأ:ح!آهـة4ة8"5!لأ0(.6.0".
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.،ا)-يا"ية11-كائد،يد،ةر!طت4!!خثنهأوسأثةا-وءةت"تيت!اماتالا

يلبأأنإلا،أبمةا،:وسع-ت!و،نرقفطااءخيالفىاثتركأنه4؟إ-ب)بل

"،يوسلببيرابا011إلىيةص"إاامحة؟-ةار"الوأرسل،روعاإلىأخرئمرة

لأ؟تاسهوسا)طلمقرأ؟ءليمم4في+لمنون،ياءصرأصقفاث!ازنوقعة،"تجاجا

لاأنفازت،ثهماا)ثصقكلءثاءنتدرأ1)تي،ية"بابوأنءكر.353"نة

علىبوتر،4ءةةشخات،باظ.إ.لةات!امهجرى،أئةاسيوسثلل،ر"بئعر

،356""ة"!ءلملأنومجهح(4303ة")ول3)!س9ل%يمعفى4،اإدربقرأن،ذلاث

.اتربواقر!ث)افىالأ-اقفةءن)ميرلأثناسيرسءدلمةذكو

وأصحت.،4301"ةرء4قفطانرالأءبراطور)قىعندماأنهعلى

"!ذاءضع،تي،قة-طظ*يرسو5د،اولأمبراطورنحاضعةيةالأءبراعافىر

ارئيسب4ا)-عةا"شفى،يو"يينأرثبهأو،يو"يينأرأصا!ةتعيينفىالأمبراطور

1)-ياصية.3اخماا!ماساوجرى.وءزا4سريء"انثأطردفىيسهموا،يهاالشاءرة

وقة-طانر،قه-طةطينل-ةءعك،رضأنهفاتمهو..4إوا)طقهاأخرىرة4

منإكانوأ.الا*ءبراعاوراناءلمحااأ"إص.نكاننهبأذكاىءلىهنابوعر1رد،

ثم.4وءز،"ولهالحا!ينا)ةةافل!ةإ،أفخاص.يرسءنئيانهاالتخاص"بيمر

.،قة-طنكاثو!الأءبراطورأهـريرؤضأنإلاسوج"افثابحوأ،حمايتهءلى

بالفلافى!وج355"نةطوال4ا)دثةفظامت.دريةة!،الامن؟!لاروج

9*!!ة*،8.يانوءرءصالدوقثرع35-،4"ةأوائلوفى.والافىطرابات

ؤكدما،يةالهلمدا-إطاتواارينرجالءة،فكااب،يةبالاسكغدرقواته"ثدفى

.تا!مبء!ءغ"نةيرفبرافى،مزإلهذلكوع.!4اثنا-ثوفىدتعليماتثةاقأانه

،لا-")اثؤدىر"ثو*ةا51نكاص"ه،يةررحةلابا"4!هل!هح9!ءنا-جو"-؟ةع

نأ2-تط11،ثو!اثةأأنخير،لتة)اوىذ"اللباتاراهءنعثروتعرض

-"ةواتنيو"تئتةجازظل،يمنكلمه91ءأ"باء-اءدةبةضل،م!ييدأءناتة

http://www.al-maktabeh.com
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اكتلهءلىمل!يزيرنمئ)41ا)ةالةا،رة5ى!ءذء،هءةشالى4إثسعااخ"دىأن"دون

أةوعا.ثد"!نارخمءلى،ا"رة"ذهفىالبلملأد"تادرأنهأخير،4ه!ةمءت

4مةةرز"!اتفىءةفيلمصةوات"صاثةاصثوسظلإذ،وز-وف!ااطكاوء"

الىذاأحياوتر،د،ءار"ص)ابا؟،ولةا،ةا"كفاةل"و!زترو!كاثةاي!يلوبكهس

على.يةدرلا"كاةايزشرأنلاأ"ثاابرأة4إث؟إو،ا-بمد4ا"وب5)ايرةالأد،

وا)ة!صاوواياتءن)-!ةيمر14"صاهـكل!دشاصأنث5)تلمهأة*"الا"ذاأن

تءتباخ!ثينرء،امنرعايا.ءلىسوث-ات"ا"ث!اربأن!وارا.يراباهبين

فثلمتوإا.يةالأ*براعاورتاط)-)41.و!نبه"رضةاه401؟إء15مةإالقوة-

أ"ةفالهءكاتةثمأنصاو)ت،!كو."اةثأءلىمى")افاط-كوءهذادإطات

فىاوثهثونكرت"ةاو،يوصثينالأرإلىادكاةاءس!هي")-بى"ر4بوفيوفى.آخر

اوه"ةزاو،ية"ولدشبالا"تاح9!آلا!زثءسومةهـ-34!)ءفعةثهبومضن

.يمنةأر"ئروتةر."جومىثناأءننو:"ءثأحهـ3ءين.د،الةهورنبماثواو،ابيوتا

زدم(م7ء3)ةن-)اذه5و!سا.يةحلأةدرالا%ارخالىةا"هوس51را!،أمن.

أصارأءتكانأولفور+إ،و،يةالا"كاندرذأ"ةةبلبتولىاقهادوقىا-جورخ

أ"ةفب!صإتة!مامالاها!حز"رىا)تيةاوحيدأفتر"ا،تكاهوهذ.يو"يمينالأر

ءددضر."و،يةالا-كاندر4"بة.اكءلىصفيرة4ثؤ-ءعارت،كلفىيوءىأرا

المقاوتءنأبدوهماإصبماب،ابةدتال.اهاليمنإما،والهالدينر"ال3مير.ن

بخا،آخرثلاثينفىوو"لأءنوفر،أ"ةةا16"فىجورخقررإذ.والمهإروو

اإةا"م،!الىءنيم4،0إعاإرصلز،رءوث"1،*ألوا)يخا11الديئر"إر!تعددا.*نفى

نةهاللار"يوءهـقالأتصم،يت9نماةمروء-االة:يرهـنبمضو-ئر،عاتحمابلااءةدومفع1

ا)صد"منباه:الابلغو"اير*98نحواء-ترالأرهابزظل،ا؟ةدقبل-من
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،-اظروجفةرر،الثواريدءلى!لردورذةصه،ورجثالأصب+رضأن،والعنف

."(،7!سنواتث،15إحدإلاإ)جمادبوأ،4المدثةمن

فإذا،قهلمنتاقأما3وا"!رامما)فاساطبه!ريم*ن)ئأءتاسيوصأنءلى

المداعاءةبرو.*ءسأعيانزإن،الدولةعدواءقبرهقة-طةطجو!الإمبراطوركالت

اطمحومةا*طلهادازدادوكاا.بناإؤلجيعا)صر!ا"15)اواكأبرو.،ا)صقيدةءن

ته.ر3:ذاءت!لها

منألفأنهوفواإ+ر،ا.يخ!الضأءلى.ا"ربالصمةةا.فىسوء"انه1وءكات

نةاه-4فىوألف،"هينيوالأرءلىارد"إمهوانرصالة،035،تفى،قبل

ووصح"!*!ص4ةه!9*!!ة*44،9ح9"هـذآوليوصثيمنالأرد-ىفالأحادتص"

؟+ة9(53!!ء"4حبو"ثين"الأرتح!أتارباءنماإمروفبا*-)اارههانلأعدقائه

صيرة!ضأالةترةهذ.فى،تاصموس51وكةب،3ى8صفةفىلك1و،4*أ*"9

والذى،هئ،دصأأءز.نت+ة!رالدىألأحآآهلو*(4ء47أ"ظونا)ةدتس

كا.لههروير"بر!دءن4اتا"رم!ثأطكوي"اةزأوأصدر،عالهار"ذا"والى!8وت

سو*"ائه1رص4وما،ادكةابات"ذهكلطل!ةإوكا!ا!سآح*ائ!ص8،،4!س3اأ!4(

نأا"تطاع،ا)ثمخصياترا!ظ)فىرة1.11ءن4إاثخهروما،عاخرةصور.ن

اله،وأكل4-ة8ءنوالدفاعاطبخ!نوزادآ،!ضهآيأفكرزادأئهلقراحميىء

.ا)يومالىا،-ءيصيمنوتةديرص5!)اوذبوعاحهممرةالهت!هنأنإكفيلا

لهكانما،زحماا"ةفىالق،اةكرا"ذهفىتاباته3فىصوث"انثأأوفىخ

لأعاله.:صهدأالأ-ة،.يئ،لىأنؤ.لهكاننهأ،نها،3ثيرةلاتهاماتبورجتهرش(7*)

وا)بردىوار!ارونقيارةوءارس.اثبهـاتاىو--.فوق4تراتن!بونمح!وه:ة

تادرة-ءلىأرنروهحئ،صلأ:دريةالال51"بومرض5-و.احنهبةااملاكت4الناقية

!جوليانإيةو-و،زفى*ما:طجوسالامبراطفىروفاةبهدأى،136-خةإلا!عدولم،ا،دينة

.هو،تلموصوه15أنبينادهوالونذب*نيةالا"كا:درأءلملى"ببثفلم،(ثيرا)تدالمر
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منور4ءبراالمليماأنفاقىبر.والدولا)-كانه-4إينا)ملأه،فىيحةآراص.ن

الدانحليةالفونإلى""طرقفلا،،دودهاتفدىألانبنى،روحب،حملطة

ثناصيوس(أعزلتقررفيهكىا)ورءمجعإلىالموجم،عترا"اتالاذن،نيةحلما

ذلاثءتوأصو؟.الإهـبراعاورقهلمنت"وكبماقامإنكااوأ!الهإجراءانهأن

لأتخاذالبلاطنى4الا"صاقةا"تماعءةدمن،قة-طةطيوسال!!براطورإيىطأما

فىبحقهاق!-ة،ظأن4-!نحم"فلاإد،ءلملأظت!نللدولةكانفهما.اراتكأر

قنسططيوسطورالإمبراأنررؤي"انثأءةبروا.ئهازهماواتقهإراراتا)قرارإصد

4ةيااكموطنلةسادة"ذ!قهلةت"مهسأنورأى،الدجالاديخإلالهس

."""!)ا

ية"الإمبراطوشععلى4وخلة،361"ت4الإمبراطورق!-طنعابو!مات

منبطردهفأمر،سومي-انثأنفوذضهمفأنعلىذرص،الوثنىجولهان

ا!مهءإذ،قه-طنطبوسوظةءةبإ)حماءادأنبد،ا!"ومصر4الا"كةدر

.،ولان؟لاظفىءالية4،بم!حظين،وثهيماتات،ءيىتنصيرتلىأقدم!أق

ذه،5تقجاوزوأ،ئنابوءرأعندالاحترامصنشهثم"لمق!جوليانأواءرأنغير

!ؤذ.وا،"تعندرالاغادرنهفإ،فا"بوس51أما،4ثندرالا"4"دودالأواص

وصلةرا،اط-كومةرجالأءبنءتفىةفىبأن!ةلوأ،ا؟نوبفىويقهعار

.والإجلاا!بالاحزاملمخوبون5)اارههاناستة.ل،طيطإلى

ؤتولى،،جوليانبراعاور4الإسممبعد،4ثالا-كندرإلى!ءوي"انثأوعاد

الى،وا)-كاونالهدوءإلىيخ!حيا-44بقهوفال،366سنةدجدءنالأضفية

دبيةالا"كندر"ادتأنتاجث؟الافىطراباتأنغير.م!3صنةماتأن

الرهبانوتعرض(ي*يآلا5وبوس)وهويوعصيينالأرأحد4الأسقفهتولىأن

4المةابممإلىار"المأويا"ورإفالمعار!يننفىتةرركاأنه،لاةهلوالراهبات
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إطرسبهخ!من*و،378"نة!")افالإءبرإعاور.ءسعبدفيوناإةءإدثم

ومى.."تا51أتخ!

ية:رجتلاا4يركبطر!

ر"الكبرأ!ت،اليلادىاوابعا)ةرنأوا"ر،4"الا"كةد:ف""أكان

طأ5)افىذةو"آأزوا!ن*و،استفةاءدون11-ء"ىالم011ئلئ4ءةالدين

ءلى4طا-)الهفي.اور،4الدت"ثا-ثادةا!ق4نيقبمجعلهاءترفوزد،اإسب"ى

تاازالاتن!ومارفء"ألا!،ردةع-الافب"ألفصار،رقةو01/واحرأصاقفة

دة"االذى4الة-طةطثةهبرعأنهـناوخموءل.الأ-اقةذرئا"4فى،والحةوق

اءترف4"ذأ،ا*ورأ"ةف4ةاك-،ارناثلى4ا)ة-طةطيئثأ"ةت"هل،381خة

."إص"إاأسا)-كاةاةأ"ازةءلى"إط"ءنله!ا4ثالا"كاةدريركلهطر

اقئذإذ،اإ-ث"فأا+ااكلفىخيرهثنلهءالم4اإ-كازءنسوم"%هأغاز

وكان.ا)ثسقفىد"أ4ؤهيثاركهأندونما،اإاإلةب،ا*ورأ"ةتل+زا!:ء

جةداارهباننوكا؟4؟الإء!راعاوراط-كومةممةل!رأى"دءلمءا-إطانامكاإق

لهتعن+بث)اكالطكا.بدهأ)ةو!-صهدين،4"!د"،فىأينمتفا،لهني!اخم

حتى،ا)-كنه-،ظلفىقت1)كأ4اةوبااروحل"ةإ،و"بجبلا"ترامكل

اءفة.ا)فر،لمهفة!صئنعار

الم-ةهدةوةش*)امن4إخمر51ا!،آ!ثأيركطر5)انةمكاازدثادءوا!لن!و

51يةةافىكانا*و"واإإت!وا)ثردىا)ظرونتبرا!ةءةل،الاصيعرات!ط"هـن

.4،"الد1)مثئون!ار"4نذجةارصوممن

15أفوذد!وم!ت-؟ة"3اصلمةةلملالءلماحرمموايةالاسكندر4أ"ازةأنءلى

زشنت!ةءتثرجأاتترفىتعهثرجمودآإذوا،4ارغبهذهولتحقيق

مثل،او"اهلكلءنالإفادة4الأصازةهؤلاءن-"أو،(م385-514)
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أ"قفىابةاقوءةل،رضءااإ!إيبدزأمن4عاث،!لواصال:ءو،ذالرو"ثةنيم.م!

إلىث!اث.4-طةطمهة)أأ"ةةية49ءكا*تاطط!هدأءلى4ثوالا"كاندرروهـا

ئ!لاس!اباثحهروا،ازفة1،"!مل.،4فيدرالاأ"قفبةءلىتوالى4،1ذك

وع؟رلى"(4؟!-385)اط"بوؤ::هم4ةزا-ألاوهؤلاء:اطث8اواأةوالجر

"(451-444)وروسدثو"ة(،ثم!94--422كا)

يمة،لوء8اإةا-اإزالةوءلىيةلا"عةدساءلىالأءرأواطدها3صبزاقضءلتهيىذهأما

أ)طةوسبمإ"جر،ادكهيرسريء"ودو!تالإءكرا!ورءر"وءالط!نارءنمءلى4أؤلإ

مة"وحة،ظاتسفى4ارز"داإصاإنأ4.39"ة4ال!!بمراطورارصافى84"را

،ب-غا)نا"ابلهاتفىلا،ا!لااصسا)ةرنر"آ"كق!كااقاظلإ.ءح!اأنرل

إتوفا.4ثحلأةدرلاا4ءدثةبلواأءاىإل،آوروناحةشو،فيلهيرة"زل:.

موعان،(40سلأت!)ا4؟هدكالأواا)ة"ت؟سا"ةه:ل1)كأ.4ت-كافدرلااسرا!دأثضآ

اءحما،نحا،أقرنار"آ"ض3تمةث4وءلىوالةلملا"فةالأ"ا.ذةوظل.4اوء"ث4ا(ةاوى

زظات.4ارثةثاتا!إءت!لدزافى!+)اسوا-دب-إأن3!ح"واءناانواعتقدوا

نءوهو،أيخمإ؟زوءلكالا"ا)صاء*رثأ)4أ.بيماهذهوفى،4هم)اف4وهذثالآداب

4اإمروؤالم!صهـ4ت)أالذىوهو.ا(يملادىاظاءسا)ةرنفىس""ةابجأءظم

نيةونا511الأ"اطيرإصا"بماثرزأ4-ءهبووجه4ه"اموهعالأ"ء525*ةشا9م-اب

!هوميروسر+ثو

فى.صرفىنة!مءن(اءيرناي4)ا،8الؤراك-ؤألاكانءاعلىأدلس؟او

تب5منالمقتبما-4اكةاراتمنا-ييراالةدر"ذاهـن،وانحااءساراخةينالقر

والمؤر"ين،وا)-كودثااثدث"ارت)اىف)ؤءو،المر"مااءوثحرا)قداىا،ئرلةين

.ا)بردىأوراق،فنماتماوالتى،وا)فلاسةة

،4ا،سبحهاة"ثارءنالةا%مدالشذبا!لاطرأصت4ارثةثأنثكولا

http://www.al-maktabeh.com
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منبمرىمال!ةبذلكلماوتيسر5طراصلي"ذاءخوصاو)ت،قلقماكأزدادت

4الاصكندرنأهل5كبيرآةمفرأنوففالمهر،اإصب"ينين4الداخلبالمنازعات

إ)يهاضندالذىهواوبمئاطزبأذ-هو.ارات!الةرن"ض4وثةتعلىفال

،أبرناجوس"د،3464ستفىبالا"كندرث،ال!!بهراطورىاطمهرقليرس

أ"رقالذق"واوررئاطزبوهذا،الأعةامإض!غطثميركاءطراذا5هدد،ين

حرضالذىضوه،ثا!.أوءتاع!ن،"بالا"كاةدرا)-كرىا)-كاة؟-"يهتحقوما

وا)ءهليناوبر"فىددةاكءنبهتيراث4136،11سة،ورجالاعصةفقةلعلى

زمندهبئ)وراتبا)لمةظمالذى"واطزباذ-هو،ممد؟اعمتدميرعلى

)طز.ظالإ.طراطور

ليم8إوفى،بول!س"رموقرب4وثفبت"اء،1اظاصىالةرنفىوءاثت

ن15ارهالجاعاتهذ.ارتوأنر.4.لووفى،(4ا+!مافيا)أنتيابوالجسوفى،إخمبم

قلهلةأميالء-افةعلىول4(*ء"عة9*يمفوتيسفىمسهدسيزلاوكان.والأصازفة

اظاءسا)ةرنحتىهتر!حيفيقهتعد.+،ا"-ذاظلوقد،الا"كاةررت،من

نأ،!ؤئنيةالمعارصيند"أكقبأنبءجبثن11غاونءنيلغو،المهلادى4

لذهبء"يىآصاروا3أني،نا؟إلاف.ص.نبلشوا،يمنوتهيىفىإ-ثحيينا

.3لآلهما؟يمنا)ةرتةديممن؟ةءوهملا"ض،اوثنبونبهثتحهمكانالذى

يدبهميأ4كانأة،4ادءجهفىد"يرنالوها-ةخد.31ض)االأصا!ر"أفدن!و

هيهاق!صرع*نارء3ذ.لى.3و"ةقيفمنا.ثلا"ئايمأمراءسا!االةرنحتى

ا،در"4،ن،الوثفيناإدرسين3أعنمامن"ئةبرت،اكوقدينالمسيبدىأعلى

ومع،الميلا*ىاظاصىاقرنااوا،رحتىمزدهرةظكةالا"عةدر؟44فياو

تينالمصرأنعلى.الوثفيمنوا)طإجةبنادء-3الطا:4بينجارث)اوزوعذلكيهرش

ووطني3بأصلم!مثتاقماكلدراثءلىالمي!دىصا!اوالراجنينالةرفىأزب!ا

.ل!-يمب،الوهـقالاخلاصينو.يةس!!أاتقا)جدا؟يففرقواأندون
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إله*أدى،أريجينوآراءنظرياتحولوا)نزاعالاخت!فءتحدثوما

أنهأ!نارخمةول،-طةطيطيةوأية4الا"كاندرثكنه-ئبيناظلافنثوب

ت!تبر!انهـا4أ%ذواالةاسءن!يربمفإن،الآراء"ذ.ءنيداغمنوقتئذيكن

)-!ولةوذلاى،ونالنطروادىفىارهبانإلىالآراءهذ.؟توتسر،وسايماعالحا

منءدداأنإذا.ا)ةطرونوادىفىارهجانومحلاتالأ"كاندريةاإينالالا+!

منفيرةجتماراتأثضاوءواإل،فجهلوالاالةوراةإلمستظهاركاتفواتنماره؟ز

؟ينسالمهارهبانأنوفر،(از.الاصكنداربينءنوأتباعهأريجينتجتا!

ث!ذرواماكلوأة-كاروا،أ-انإ"ورةاتخذتماااللهأنإالاءةةادءلىدرجوا

زيهاأفارارهبانمحلات!9إر"الة،399صنةتيوفهليص!ا!ف،الأراء"ن

ثةصد!نا،ين"والهباليديخااإتإقةإءاثاإصعامنالانجهلفىوردءاأنإلى

،وفدا3قبلمءنوبعثوا،وا-ةجاءم3"ءطمالرهبانأظهر،4الرمزتا)نا"يةبها

وأءان،خاطرممطبأنثلمبثأالذى،-ثوفيلءندليرتجةير!نحمالاإلى

.ذ5،ول4وا،ناؤثالجدلأنءلى.ئيةا)مداأريجينباتلان!ركةا،اخعدادة

ك)ذءلىبوتر،،،فشباتااصطرإلىونالةطروادىفىأدى،ييةيجهالأرالآزاء

نءزريقاأنر!ء،زلإلإ-قيءلىجوم41و"رى،3ءنمجماء""حطئقررأنه

الىلجأواومها،زإ-طينالىإوار5راههاول.ءدد!يبلغينيجةالارارهبان

4ههة؟)اجواهـز3-31شالأيجةثا)رههانإلطالموجم-24ا)تيوءن.4ث8ثظط-ةلا

،دا-"ألاوبث،والابنالأبإب4املافىاءن"لمغيربتصور4اثالانعزا

.دب!-بن)اوفطرة

يينأرذ"ار1(الذهبفم)وستتميزحةاكر،4ا)ة-طةطرفييركبكاشةقهل"ا

نتهزؤا.؟ءسصلأنه-")امنحرمانممزةرر4،1منالرخمعلىبالتر"ابالةاريئ

كلبهثتىخا)ذىالخةوذوصد،نافىدالمعارضةوتزعم4الفرصهذهتهيرفيل

4رالا"كندريركبطرإيننزاعالىاظلافااظلثموهـن،-طتطيهيةبالةبطريرك
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يرعجة(إطر)3رءىولىا)ذهبةبم"ناوفأنر!،او.ينبطه!فلايركإ!اروبين.

تيوفيلوكان،الإءحراطورىا)ة!صبدزأضهل"،4398"ةصةقالة-طةطيذ،

%رىبل،القهولإفىظ!ز،ا)ة-طةطيمنيةنى4لاهطريريما-زز.لىمنرثحؤد.

يركإعارصرهثقيوفهلكانو)ذا."ةار"اء4نىالاثتراكءل!تبوز"لإرخام

إلىألقدومإلى"ئوفيلدءورزةرا!ف.4ءةلانبلالةرص!ريخاتقيو،الة-طةطه"ثة

.4ـهص10)اإلىوا؟أينالز"ههانارافىدبصرفاب"ءن!فالبد،4مي"ءامةط-*11

الأ"اقفة!نيرةحاثمةجفى4ا)ة-طةط:ةهإلىةهلو-ثمزدع.3نةصءضت"فوفى

طولاصارةلمجا،4بعىو!هولههةت"از.4قياثاوهد:يراجلا*ا4+*لصو،ينررءاط

فة"ألكانمافياهل".وفيلنع-)و.ثديدب!ةافحةا)ذ-طةطء4عهةاءالة.خ

ر"الا)يهؤا"ةذب،اياد!ايوزعو،ئمالولا!م4ثوصار،سكانءناة-طةطبن!4ا

،اذهبا3ز"ةافىدءديدةومىوثولةيرة4لةأر".وزهللىتبرهمواءلملأطا

بهذ)13ز"ةالعز4ةثررة"و،نبةو"إةدبزربرم،43.4صة-طرأخورود!+ززا

ثين،س!!ا4الأساقةءن"تكا!حث؟ا"ذافىاهء4الأخأنواوات!،،يرج!رابات،ء

وعلى،أ"ة*ا36وءدد!،يئطاةسابهوعءن،أ"ةةا92ثهفيدممءدكان!اذا

بركهممار"سك!لاءلىيخاصث"روةكا4ث"هطة-طة)االى5أزان،اررة)ااهذ*ن3خالر

على،ثدثدةحما-4قفا-تةهلوههـقرهإلىعادءندءاثور!وار،ظإوزد

اكءروأكب،ا)ة-طةطء"يةفىرو،ظ)اعلىيبررأواأ4وأعاز،وفيل5-أن"ين

ل!ج!ت)اإلا-موفبلع!ذأ،ثيخا/اإءةرا"بلاو؟بن4ا،دتةءوخإءيخاف"ء

عادا)ذهبةمحةاأنوهكا،زةء4ء-ألةثارأزثوز.لأنخير.سإلىةدو+)اب

له.ز+إاذه!ؤا"بقا)ذىارالةر+ا)ةلايحدبة؟أندون،لدتفماا*ة!هه"إلط

4ديطنط-ةلا،-لوةكت"ىفأف،84.4"ةث،ذوهالذهبزحةا،فىالأ.رآخرفتقرر

ية44ةط-ةلبا4-ذ!ةاا)ةءسعلى؟ةدرةع"الايركرإطز-رألكبذو،"!ومهيدىأفى
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ازاحةبهأ"بنج!د"ينأنهفىذهةه:ل،روءافى،ت""ونا،اإالهاموزتأما

تءارمن!فترلامتنع،ءوزفهم"*صلازأذرا)يممم!ة1،ار.ةصوأالذهب

بهدزجمما،دثحمكاناإبذاث،ذوكاكأاكان،اكسزمةةاهش4-)اثءائرفىالمشاركة

ية-لا"!كاةدروارومااك"بت3بين4.طالة*ت

كا،ةيةالداثصقاأمورفىالصدارة"ق4--ةن)ث"ذإأثبماتتبوفهل؟نءلى

فىومات،ةل.ا!ملاولا-ذلةالة-.طنطييماهـ4يركإطر،مةازء.4عرضأتبد

.412"ت

!م7*أأ:س)ركا).طريرك

تهوفبلى،ة!وبعديركالجطر4إ"ا"ا%رىوزد،بثوزبلأتخ!بخاا3ير)سكان

ظ،.ننالهمال!ةبواثخهر،يةالد%سيا"ظفى%الهنهجءلىالأخابنفجرى

وا)ذكاه،لمنطقإوزو،بمةالهزمفهاءءنبهف!"احالي،واكةاز،ا)ة*لمهتمءنر!هك

؟-كلوالةث؟ص،ب!+تلاوشدة.رأ"الات!ادءن4ةماءرفل!ةتو،اطاد

كيرا-لاأن!نا)رخموءلى.سلطانهثد4و+و،!طاهـ.4قىةثقإلى"ؤدىوعهلة

ألى-رأنا،،اكب.-،االدسأصولقيهالا"عندر3"ث-4إذبكألر"آتمتبر

"ذهفهة!ل.اهرإاادياءىا)ر"لوروح،الدبئل"ردراسهاءمزاج،!لفى

ماحاز.ئبر)ن!غو.ءاماثلاهينمدةأراءهثةرضأنا-ةطاعكير)سا)صفات

يته.ءهةركلدليلأوضحنفوذ!ن

،،.أد)ااتا)-إمأمعاإنازعات!فا"رىبماتإ!غصا4إ!اريريمأنءلى

ذا.يةفيدرالافى4أهلهحربات!اص،ئاؤتبةأنا،ةازءأتذه5تلبثوأ

""رصواالذيندو!ح)امؤ،رنةأم!با4ثاطمحؤإ-إطاتاخو"نراعصدامقوغ

منوأءسكل.لغاءآبرغم،اءتيمازات.تال!!براطور3مغرمحاك-!لاعلى
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نأءلىىلات-"والااوالى53ح5،!س9احيق"روأو،عغدريةالايركإدعار،)س.!لمهر

ث-"يخدمأنإلىالأمرأولاح)ري؟ز)جأ.4ا،دثةإا)-يا*ةخيرهدونلهون3ت

اتى)!ء*"،أ8!.4-؟ة!بإخلاقرأز،اح؟اة4-)ار"الءإط4ا!!"منءاله

ع!ة،فى،سوءااطالة-وازدادت،(جمزأطة0)41-ة،-)اإلىءذهبم!افىتتهكا

تعذيبهفىنص.أو،اذماركيرلىأحدءلىءضبالهأورستبررأمر،.يا،428+

نأ،%ل4)اوالغفمالتلمبثفلم،ا)هيمودإلىيسليأوو،تيمسوكان،بهتكيلوالت

تقىتأندون،اجموداطردذطكيرلىذ"أو،نيمح!ء-إاو:داليم؟ينثب

فىدالإمبراطورإلىبالثكاوىفىةدمأنإلا!-؟أالذى،ا)لمهجمزنطىبالوالى

منأثدو5ماالجرأةءنأظهرأنكير)سغير.صاطظكلاءلمتدى4،أل،3ير)س

ية،درةاك"الاالىونالنكاروادىءتوا"اهذدنواكابانا)رههـن4ء!يأنإذ،ذلاث

إلاارالىيةحولم،بحبر4قذزأحدمأنإل،الثارعفىالوالىضد.!ظاهىوا

يركالهطرأقام،ارالىرجالأيدى!!ءمهسعهالمعظىلقولما،دفدعخاءبد

.افهببهؤ"ةوا4ث!سر"فازةله

"ال"8،ة4هيباتيام!سيمبدإلا،يركطروالهاوالىةين1)نضالثت4وأ

أتربمنوكاةتفي،ؤوهكا،4بالاصكةدرر4ارواصيمالعرمفى15يضبرر214،مروذ

الوئذيي،زعاءمنباعتباره!أغافىالشبمات14وحوحاءت،اوالىالىالناس

ءفىصوم!ر(م164)ا)لمفانىا)مامفى"درولهذا.بركالبطرعلىالوالىفىتحر

نت!و،4"آهـ"!"اهةم"ابالمعروفةادالفرقةافردءرضيف!مبيقفىفىرالإمبراطقبل،

تعتبر"ارتغيرأنها،اإوقىودفنالمرضى-اعدةءلىتقوآالأ*رأول"ء+تها

منبركالبطروحرمان،004إلىعددهاتخفيضفمقرر،يرك!بطرخاصة:سطة

يركوعادالبطر،006إلى8.4"ة4فىزادتأنتلبثأأنماغير،عايم!ها!ار!:الا

.ا!اعاليطرة"إلى
http://www.al-maktabeh.com
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لقبءلميهثطلةون،!وهـ4لماجهوا"ث.،التفوذمن)-كلرلىىح!"أ"

4ثالا"كاةرريركيةإطرصاطان!دأز،نىحثطكانلىكيرأنوالواغ،عونفر

لهفعوقدا،طيفيةا)فطةيركإطرثد*نلجهاتا"ذهفيةخزع،ثسق11كا!إلى

خيراطذرقليلرجلاكانا)ة-ماة!اي!:ةركإطرلأنالفرصةو"أتالههلمجال

.اح)ري3مثلأماملاوقوفهفج

ر!بأ،32ء4تدنهةاالذى4ةيصخيمةذ،ث،ث)افىبئالدءراءصتلي

جوهرسنةءنالمهبحأنعلنأالجمعهذاأنوفب،اف،حب-،41إطبطيرتب%طير

ذ"رى.يمالهذرار4ةابءناء-ءولكان8يةلرعهمنةمنمالهوأن،اثه

بة"رث؟)اوالطبب4الإيىالطبيعةحيس،اصت:قخ"يقكهت"حولالخقاش

يو"مة،بالار-%ثرتى)او،ا)ءقلىبا)تة-كيراصظتى)اكبةأطاأمدرصةأءا

أ-انإث-وحأنت)ظو،خ-،افىا)ةالبةهىاليضرت،ا)طبيعة،+إتفإنها

أنيهدوو.،اللهأم40"ةا).ذراءءننةتذكو؟ا!وهيةفيهاصئقرت

ا"دفضايضبرأو،كيرلىفقهفىالاساسىأد.،اضبرالاتحادأوالتوحيد

فى"!وفاعثرأةتكا4ردن!سالامدر"4أنعلى.اتكط-يةلسياسئها)نهائى

إاقراوثىءكلقهلةاقى.ت.أيضا4الإرثوذع-اعاة.ارثعأنتوكا،ميولها

ةتالبماثصا)طب+ةكاةتولذا؟رءوي"ات*أءذهبذلكفىءتبعة،ا،سيحوحدة

الديئءواء"اخةقولوهوإنسا.لاتحولإلهاا،صحو"صتبر،الثاقالمقامفىءندها

أرادكيرلى.كا4الكلهللالهالمقجدةا)طبيعةهءبارةقمصرأهلءن

4هالديةوآرائه44.ماظ-دمةا)ةفاريات"ذهبينانزاعاءنيةيدأن

وا)سياجة.

كنه-4يمىأ4.ثالكاف3يرلى4"اصءنبعدفيهااجرى0أنءلى

الة-!نطينيةكيةيرطرنولىأن284ةن"ئفحدثذلكأ.*؟الابمليلا،الاصكندر
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ثو،أطاعيةلاا4"رالمدءارلآقاءتةالا-دثدة،ياز-وران!وهو،!ير!فطور

ءله4اعاللأزجرىما،يرا"3،"ذرخيرفىبهار3يبرفكان،!اا(:ءه-يمنأضد

4ةالالويقه!!ثألافىرصال4يوس،تطورجهل."اللهأام")قبهـنالعذراء

.4تثر؟تفاص

"!بررى؟ا3جيرئرأةمةطةط-ةلاإىبراعاورالا!ةصر11لدواهرأنوفواإ+ر

"ءودو"بوسءبراطورالأوزةذاك،إ)ة-طةطمهإمجمكان.4الدينبالمنازءاتمن

بينتقهاعاروءناثدو"هاوأخقه؟اريك-)ول4زوجتثير"أت!توف!الذى،ىا)ة!

اح!حأل4طهبهـهاءلإقته،توكا،طورازالا!هييد،أءلىعير)س،صلتيندي-)ا

بية.الة-طفكاركإطرهـةاذ-،قيتضاننتاكا

المذهبثةازضءذهب،اللهدء-يق.نعير)ساليهدعاماأنوفاإحر

الملأهوف1اإبدأوهذا.الإلهحي-،ابيةا)بحرتا*ص)اا)صاقءنحجامة!ابثا!ا)ةا

واواس!،يومى9-ماور!!اجمةإلى،يةاد-بااءةذ،أدىالذى"و

إلىجذورهاترصحا!!4اكبوأزعايةالامحظرءدر"ضإينا)ةروقأت

فىنو"ةجيا.مما"ينالا"كندارأنا)ةروق"ذهوءن.الدتكأحيرالتةتح!تار

ا)خزامتؤثرونالأ"ظاجييأن"ينءلى،4الرءزثالأسالهبإلىالأنا"ثلتفسير

المفاهيمدماجةاءن،دثفا،4ثالا"عندرفىبدءاالأمرهذايهتبرولا،4اطرفي

وفاءصركانماذلاثءلىوعاءد،4ارءزثعارتقءنتما!لإ،والهيليذيةا)يمودية

منو،لمةا"4!4ة15*فهلمورأف!نققاتوا.أفكارءتا)ةد!كةهـمرفى

ابانبيناتحادبربةرإلىوا،خمت،"كا&االلاهوتإلىوارثذينب."با

ذين5قىادات:بر،نطاجأءدر"4أنني،ىلء.فيادطبيعة!زا؟ثصىواالألهى

أية.الجطةج"اداهـنلا4الأخلاةث4الناحهءنيرىإغاج5-،افىالجانبين

وقد.يوسلفطورأتاذااا!يهى"ئودوروهو،المذهبا"ذءؤصوكان
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بادجحءلا،كأهافى5إتانءغا"؟سث؟)اوالإلهب"بيناص*اأنبمبم"-ةةالاءلى"رص

قإ+ةثءا"يمالا،إ)تانآلمر.باءتوصةاتلا+زأءت!ئالى-ث+زىا*و.وأتهاء"

الإله.ةلط،تزىأن8.خىثلا،ووفا-44لاهوآ،بكاولد.!مم

س!اص!تاغ4أ،،الأولى"دةينوقةذاكبها4إوث15)ا"ئولىز-كانروءاا!أ

أنراماءلىواطرص،أىالفىواطزمبالإخلاصنيت-إ"ر!ثاو(م422423)

واقئذت.ينالخالة4ءصابفىافدبا"*يخدامإقفيحلا4أزغير،القواءد

بمن:ب-)ى9وذ،4مذطةط-ةاوا4جأطاأصد31ءنزاد4درةعالاصنب،اومار

،و؟ابوالقسطةطيمفيئ4بمىجإطربنا)صلاقاتفى1)ةونرءز،،دثماالأول

،ىالثا%؟-)اأما10يليرأ3إزلينىا)-كاة-ء4"-.إدبءلىتةازء،51ببب،ا.ور

الديمقلهراءعنوأني-طخأإسالقدإبمإياوتلمق!،اناساأثدءن"إ-بينأن

.والقدرءاةظواالأولىاظطبة،4،ظرثفىارفىفىحءننيط-خوألءا،ي،ظابأ

وأبباء4وءررو!-أضتعر،؟خما،توسوأ-طوركيرلىإينا)نراعأثب

بأت4واءظ4إحدىىا)فاسإلىيوءرفطورابعاإذ(،الإلهأم))""3ـهإلى

الةوليمضبواوأن،44الآبهءلالذىالهبصئنو"الثه!ثة)،؟يناو،رفي

كاهالإلهأم5إقظةاو،!نأ33ةإأ-؟اء4ا!أ،يم!رولدتهإغااإ-ئه!!أن

حدأىإلىنقررأنري-هلاوءن.و.إحدآتمتيرط3155رإذ*نكلوا"تبروا

علىرةوذفإذ.؟!صرإلطرهأؤص!.طرفىتوكل،وصفطوررأىا،ثص

عنفقهاجمألهو.فا،إ)يهوجمتض)31اتياءنبراء"4او4إداتاسؤالاهذا

الةثلممه،ءصدثومفىأ"دركيرل!ؤلمإن،الأمركانكية!ا.ن!!را8كظالاصرأى

ار"أخعامنيشظرمبماتنذرميبنا)صرارهبانإلىطة!ءأ.ذثورا،4294صة

)-انال!ىوت.صىلإطهبم!ث"-إايجهلما:د!ة*)ان4+وزتتذبنالمبضأنإلطارءأإذ

البدعه،هذهخرالبيزنطيتينالأ.ير"ئنإلىوالإصاطورإلطعةبثم.(ادادى

هـصر("ضلمرة-5م)
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ء*و-ططييةبالةلهكانذ؟خرضهقلتصةاتخذهاإلاو"ثلة3يرلىيقركولم

،ونفةاتعةاء!نذلاىكافهممها،4ا"اقي"ذواأنعلى،رص،وأفار

.أ،!ارهأفدءنمانطينه،بالفارهبانصتبر،

خيءقدإلىأدى،،-وماباباني:-،"وبينكير)سا)تقاربمنث!،وما

وءةحه،ورأيهصلتهؤثسخيوسأ-!اوضإلىوطاب،كير)سرأىأقررومافى

"قرر،ر)رقإلىوأزباعههو*ته،فإذا،رأبهةجهاليبدى(أيام09)""رف

اللازء4اتالإجراءتشذأنإكيرلىإلىالها؟دوء3،ادكن!-4ءنحرمانهم

آراءزش1)بالا"كلدرث"يهصااح)ريعد-صذ.وأ*ماء"ىيو،ثطورصد

اديح.د-،فى4حرثوالي4الإيىا)"فةيندماجاةءلىوأءس،يوسفطور

"كير)س"داطرمانار"رواصدر،برأيهيوسفعاورك-ةوازداد

عهبئامعبالاثخراك،"ءيردوبوسالأمبراطوسرقر،ا!صو.4اثضدتولما

ق4431تفىمجمعءةدإلىالدءو(افرب1فىيحمالذى)(قىيخيانفالة)

وأ.والغرب)ضرقبرا4الأساقة.د3تث،("!فرى؟سياإفب-فىكط)3.4!5لها9

الأمن،برةمحا4كاة،4ءةباوءةدإلأر"ل،ابحبنهسهتثولأناطورالاءمريحاول

.حالمجىحضورمنوالعلانيينارههانلمخ،لاو،ألادعتإذاالجندواصتخدام

،كير)سجانبإلىحازايةأناه!ح)إوطاب،إين*ةدوني:-إ"البابراوأر"ل

هعا.!اويوس)-طوروزدم،ييناإء!ءنالأصاؤفةكبير-صافيةفىكيرلىوقدم

عابإلىل!ثوأ،ينر!!اءنيبتدأنلى5حرصأنهغيربيةطة!الة-4

الأ،إقفةا"غالةعلىكيرلىكللوفىد.متأخريئالاوأصاقفتهأنطاكية،كبطر

بذلوأموالاأنفقكا،نيديظ،زمبلا،والأهـيمرتينا)ة-طةطهب،ورهبان،الرقين

ا"تتلكا،الهبزنطهيانالأءيرتان3؟حموىن،تاي!ضش)ا)-كباراياوهرءطايا

ح!!لاثو(يوسذ-!اوريهليزأعنذثيخااشرا4الأصاقةلوتخاث،إليهباالباانحيار
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*م8"ربالدإلىوالالشحاءكيةيرطو5)ايوسهـنتطورعفاهإ؟طابأنكير)س"4صتطاع

طيفية.ةط-ةاايركإطرتلىأ،رىءرةيةالأ-ءندريركإطر،ؤتمربناثو90

ما"ءلأساقة4،والةونةاك-،انمت"اة"فيما-ةجإ+دهءنكبراحأونرك

يركطرلهاروص."4فىار)ةا"بة)نءميماء)قعاأ؟ايخايرد"ةثرد!صالا

ل+مبماحا(لول!إذا)سهنحلياند،اوس4قةا"أءلىالمبماشسة4ا)حاط4تن!رد!-ال،

يامعءةدا!بيجصرفلم.4أصاوأثدهاقر!ح)افى"ث-ت؟و"دةكبرأ4نه!!طرركه

ن!إقايمأ"ازة،يا"وء:همأنيجوزنهأيدثكانءاوكل،ء-:قلةإقلصمية

ؤجل!نامةوفىابةه+ينزءيمثءةبروعةد"ذ،4طيهأوسب(رببنقاثل،اصم6،لأ

رسا!4د4طإ-)امن،روماما)جابا،4محةدرالالباباأنأمخىوالمعروف.يرك،لبطر؟

.نأووءجملمذونةفىقوءتءالا-فى-يةإلى"!افو.4والأسازةاح-ة)اءنماونيه

ا"ةء44وك-طاءنتتائ4الا"كةدركنه-"أنإذ؟4الصخهاثرواتيحيث

4-؟ةح)اأءلاك"اأوازدادت،4%يراضأغس!قبقسنهاالمقصود،وهبات

وآمثلمير.نو!ح!.-،ابهـاأوهىأوا!حيم."،وأراةى":اتمنإلج!اأ"ثفبما

نىو-رو"4تالا"كاةدر؟نجه-134كا):!،4سفبالى039"نةفىمؤر،،4وثية*

)ةلفىفةخرمكاشتأنهـايروزو.(ابلاءلى)الغرىح4ءاك*ح*!9ع!فاء

ءلىو"ر"ب.لا-كاةب-44!هم21اطبوبنةل"ةولىت"اكا!نأأو،المتابمر

نأ"بقئ)ا"ثدا!ةقالاالأزهـ4ءت،لادىالمباراجالةرنفىستوفى

ث:اتنما)صلا،تأنءير،،ظاكيةأ*نديربا)ة،بفى-ضواتيزسنسطورتام9(8!،

ذا5أنغير،اهض511إلى4-ة-ةرر534ة:-ود.يةأ"ظاإطريركيهاونهبصاءت،ق

تيخا،الإ،"أسسفىوزح4ةأغير،س!ء.اواطتإ-دىالىاده)إز"ةرر"-نديلهبرىاثوار

.بهـا":تى2ز،ثث،اة:نايهايرة،زإلىو.ةاه،أثدجمءن4::4آحاهم،!تص!!

ح!"ط.7ح!."أ0،9)."503-502.0.

اثخهـرتالىانر!1أدواتو-ائر"ريريةومؤ-و-اتبابه!ا!دايا"ذهومن

بقديىحدءلىتلم"ات!ا،ا)الءتاطائا*اا،:ا)خ!!تزضلاث؟ذو،؟"ناءتهـايةالاصكاندر.

!أح4):،سأعحلإ5،!سة،28"،أ*!س"،439ةظد1،دتنارءابونو.ىا،ؤرتيخا!كبر

http://www.al-maktabeh.com
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فىا)ظ*ر-ا"ا"4االما-كايماتأ"ذتأن،ذلمه"اروءاالدولةايمأقاسائرلهاترفىت

الى-تةظر،تكا"ا!كوأنخير.ء-احغاءةادترفىا3اختلاذءنارءنمءلمط

نأإلىأدىياابمالاقفلد"ثاة،الخراجأولمدخلرد!صءأنياءلىر!ء

نفوذ-ذوىأفشاصأوا،لاككبارحمالميخءلىد!ول-!ونأخذواالملاكارصت

-ثةطع!ئرلما.ء1،زولأاكا،ر1هؤلاءءةدينجرصضأيرديكولواأنأو،كهيمر

.ء؟5صفةبما-لمأنالأإث-مماكاا4+!ا"أظامورت1)بمزةطيةاط-كاوء،

إيخاو4اطاتاشإقر؟يمنار-ءاط"ةاكثحونأن4الد.ثدواءممان4يعقهرو

ءل!اطاةإتار!ءالابقررفةد،يةبالاس!ةدرالحوادثت".ةخ")ا"ذ.فىجرى*ا

اوصيكبمذهو،الها*4واراجباتالاانراءات،إتأداو!هعتإذا،"لاكأنهم

عارتقاضااةىبالأرقىتةظاأن4-!عاةطهفياةوا4تالا"عةدرض.-:ةع-ا"از

3بارصارا!اهـساةرناوءةذ.عاتارا"ذ!"ض4اطاتعارتقءث"وزكها

نةمكاركل!طروصار،4إ4اطيمالأرعتةرا)طهقة.ن""إرونبالاقالميما،وظةيمن

ضبوزو141الأ"ازفة!آأا(ءنة"ذهءةلوصاز،الموظةينكبارإينعالية

قبلمنيضارات4طبإقليمزصرض"يما4،1ذلكءلىالدلهلين.و،رهالأ!

ت*فرواالذيئالملأجئينالأوفمأوىثودهدترصارابموبجهة.نا)بابيين

نءاإؤنءلىصلواغ.4طيبت،وك3!خ"اءنتخلىأنبعد،الببيينوجه

،ا)خرض!ذاا!ترا"تأجرمالذينالأطهاءءرفىلممعلاخوتولى،الديرمخازن

زضهوهاض)االفترةأثنأء،الأطةال4ورعاث،موتابمدزنأمرأيف!االديروتولى

تو!م!،4،نةكيرلىأياماةتهتا!ف*ث!و!ئلاثه،وزدرهاالديرفى

بالا"كخدرية.2يةرطر511كرءى،ث!ا"114رئيس،وروسديوسة

:يوصقورسديكية!طر

ولاو"ركلهت"اي"فىاسعكرءنثيراع؟ءتاف-رسوة"ؤيدبعنأ
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،ا)-ثا"ء4ةرا!ملاءتديو"ةور:سأهـ4إضة:ةثكانوما،يرإةادابهت؟"مان!ح

"دثقتث"هودضر4ث)إعتب4"تبوباتهـل-ءؤفى.ةورر".- .)ا.ء"ء:"ءاول.=،

ت!كانماعلى-للابةلمءا"-هدادهروسابابا)ثووأعات،4ة*مصيوسفماور

.4ا)ةصبلهتهذلأنلى5و"رص،يةوالا-كرةدرروماعةب-ضينف)ا"اةا

ءلى"رىفإنه،وس1وة"ربدإلىت1)قىو%3إةء4ا!لي3ا)تمءتارخموءلى

4إ!اربرجعاء4"صإتلما4"ا"فى(1)أع"اول"بلاثفىاح)ريع-نمخ

!ط!اةو"لوا،رةا،ثلمءن4إر!خاثوذجما،(2)تهـةثازااصنالةسعاةطثةء4،

.رهبانابدأبءلى.له"-كااروفى،(3)""اخرأ"ةثق)ة،قالكار

نه(و،ا،مةد)يخابوس"تطورارأزصشا!كانثتودور"ثأنوثواإ+ر

يركمعا)بمطرالعداءبف!تيأن،يوسوة-طورعير)س؟ينا)حزتةاء51"رص

504ع5ول9!ئيفىتةررءز!3أند"ا"ي!مكرإلىالأ"ا"ء4ءودةؤآزر،حرىالمه

401!أببكاا،الة+داوزا)قي4ذ؟أتتصرتهيردخهـماأنث!!وسورة"ويديرأنخ-وسأزب1

صهواشم،40!ةءإلطا+ودةافى،دا"-عاوركانالذى،صررت،صأء-اءدةءن

ا)ةةوذءنإةة-4ادكما""أو،كيةأطاأفى4أ-طورثءوءظذأ)قىفىأإا!رأ

أفىافأت"دإلاإةتمالم،4يمأةطا؟طرتركبةفىوالاخة!اص

أنوروشيوم!ةداعواتكا.إقا-)41أثثةط-طة)ابركرإطا"سهد"أ4ةوهـةلى!4بتوز

،""؟بروثأادر-ءة!تتتورودزثفكاعتةءىأمرءلىالأءبراعاورءنل!ري

.4384"ةوذلاث

إلىآ!تأيرجعاغات!ءدينى%دل.ن،448سقأتضهاؤثبماأنءلى

ا)قصرىتدبيره"رىماذلا!الىةصثفأنخ!تأقعلى،دبو"ةونروص

دة!عا"قأ+9"،4!لآ8ثحافيوسكرا)طواث!أنذلاث؟ة*ؤا!رءنورى4الإمبراص

ءضهبثارأأقإذ،4ة؟!اعق4ءةهثةت4114ا)ة-طةطيةثيرك؟مارزلإذ:انأن"
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/؟كل4"وي.،ا!داياإرسالع!دةءنءنهحهـتبكااالنانىاسو."ودوت"الإ*براطور

ه!حابالإفعلى،الإءبراطورت%ااإوليكيرإرغامءلىاالمواؤة"تبة!أن

،!م!،"(!!س9ءاأوته،الدينهةاإضاظرةهذهعنالأولا،-ئولوكان.الدير

لم،الهحرفىمتةدماثمخاوكان،اة-طةط.في،اءنبالقربالأديرةد،أرئد!

تهامهاو،رى،(،تطورثوءاو!%أثد.نكان4أةءير،يرالءطلةابرحث

"حادةجرتالذىلجعاطضمورءاؤهاتدرفئةر،،دةالوا1)طهيم+،4؟ظرروجنهأة

!ينن،جء-راأنإزرر،ءسا!ز،ا)ة-ططينيةقصنة،!ف،كلةاةهقاده

.!وول.الالهقي-ءيى"مدواحدة4+بطل!ص.ج"ارنم،قي-يدهيجرىأنزجمل

ؤراراتأنثثهتأنعبئاول1،و.وءزله،تهاداتقرر،ارأىهذاءنيزاجع

رهباؤالىو،)بوةااباوا،طورارك.ألاإلىتةو"لذ"أو،رلاثزوتهرفىص!حاب

قوروس!يوديجعلواأن،ث-افيوس"؟عرلا،ؤهقاأصد2طة،أو.ا)ة-عأفطي!4

صدرتاتيااراتالةر4+"ار،بميربعقد"الازتراخو"رى.4"ا"":ءذ

تأوعلى،ابىعانهقادءلىالإءكراعاورذوازق،ا)ة-طةطهيخية!تبءنأ"يرا

.وسورصةودث4"برأ

-44اصأخردخقهينةص"ازد4ا)ةرصأنت+بةددتو"ةورصكانإذا4"أخير

عنثىءفىأوتيخاامورصالةتائ.4عاطقىالةرص،هذهاءئر."9،الهوالبأظن

.ذ!يت"طلبفىلهم!تو،بالأ!رارهاع!"افىزلم!زهانر"أ"،و"اء.الكاجا"4

قرار.فىءصيباكانفلاةيانرلمأناققغ،كالهبأالأمردرا"4ءنانتهىلماأنهغير

اةها!حاوا،14إقنةبطتاامخازليوأنرازح(9*)

نزهفىمكاتهـا!ازروءاخاةهةةزفىاء":لمرهإ،الار"عفى

وو.ا.ور.ءصا"هـل!بةجادهن9،1ف"ز"وذفأنا--ص!اع

صجادب9بمفىو15روث،فىبوا011ى*ر3تازا:تـهاودعاوىكل

،ة.ط،اد""؟-اءةلمودل؟ةص(آ!-وأز.ر3هذ،ئقاكطروءابم

،.ه!3،

ت،وبابى3برأءتويصتر.)5إدرة

-لطافه.وبةتل،دا-ةاافيه-اد

"رعهع،صو(اادهفى4::ءهأ4بم

"،يئىف-رلاا!راسىائرءلىصاا!ت

ر!ااكخازعةالدتفيةالمذا!هببين
،*ء.كاهحول4."ة9،0).
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و"يودوجو!،،فيانزسإلى4كتاإرصالرأيهوبادر.مخكانااو"ةيخاكانله!نما

نأ:الأول:ءءبادىثةلا5ءالابرااهذتحؤاذاإلى4ودفه.وخيرمثاوبو)محير

س!عرررالإمبراطورأنغير،ر!هكمجمعهاإينعاالتىاإ-ائلهـنت-إلادألة

لم1،4يرة،الطربفىةدورهأنف.فه،حيءةدب!رر،%ذا:نىأةااالمهدأ.ذلاث

يىدق)آ4خليهباع!تبار.،"قهمننهأإذقيءىلث"ص،االمهدأما.ث،ذفىا!ثأيةجح

.والجدلرتالنزاع151ا)تي!نةط"ه!هحرصعه""مغةلاكنه-"يرصمأن،بطرص

عقدأخيراتقررا!ف.اص!زجكاننحؤاحهظن،ذلاىفىح"ةأنهءنارء3وءلى

اإجمع،هذافى)يمهفىه،وثيا"اوز-ب-ا،أ-قفا،:نمي؟ودةم"لمة"ل!ل"رأ،ابىع

رسالته.ءلىالمجمعاعغهماءوليوقفوا

دتوسةورسوتولى،449صنةسط-خأأولفىأفهبوسفىالمجهحدة+ةا

مع،المبإلىرصالش""بلأوةتبررأأنهروماباباساط"اءنالءتبلغأنهءلى."ة"اثر

تءكلعزلوتقرر.أصةا؟؟5ءن2ثز1توؤباتعلىذ-سااطمهولوجرى

الإ44"والذىجيوسوزو،أوتيخاأدانانذىالة-طنطينية،كإطرفلازيان

وءن،"رأفىيامصواعقباره،4ب!ةمالىإءاد+4فةقررتهذاأوتيشلمأما.الاخهـام

"مرر،،كندرالاصلا-كانه-4عدواأويوس)"سكاورقا"دالأصازفةءنكان

جهراءفهص!رتأفىوالمقاليهب-ذماىلاةب4ب!ة!منوعزلهإدالله

للادانه-مرضراالذيئ؟ينومن.4،لمقهذذوبءن4ي-"رأداأو،راءأو

وأكأت،ب"،زضىأنذلافيانيلهث!و.توسة-طور!هدثقثصتهيردور

صكاظي!،الة4يريبكاروتولى.تماا4إء-:ةلة4يرجإطرسداإةت؟ب4-نيس

اباباءثلواأما.المة!بلهذاسوو!ويد4"ثرالذىلو!ـه،هاة*9وساناتو)

مجمعاسمءنعالمب"ذاءلىليو4أطلةوما.حدثصاءلىلا،ةجاجةلمكتفوافا

أنءير،الحقيقةفيهيضجاوزأ(عالتارطوال4؟عالقاظل31وهو)اللمهوص

ا،وقفبمغيروأ.نجاحا"مهمادف،اسو-هفابحقراراتلث!فل4صايى
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ك)*و؟ارا-4روسورو-"!هيدير!ة"ثوس"ةودضالإصبراعاوروؤإةعؤبإلا

بو)-يمريا.زوخ،مارزثان"ثور4الإءبراءريقتولى*إ،4ء.4"ة4بولبقى

"رى.431"ءنن4-"أأصماخثر،يوسة-ماور-كره-زتكاأنماوالمعروف

،4الدتفيبالأهـورخمامالاهءن4؟افتوت1،و،اإةطرفصء"آلاالحزب!!ءتا!.ب

الىوالوحدةا)-لمطةلاءادة4ادافى4ا)ةرصثمزفى"ح)كبيرااسفداداايدت

.ا)-كاة؟-4

54؟"-ة")ودةثلم"م"ي

يجعلماما،أاك-إاءن،4ة49"ةازلجصوسحببد،4الإ-ءةدرثأكأكا

،4طيمذةط-ة)؟اكايىصإطرمرث"4!صبقوروسةيودح7!أند+إ،ا.ور،!ارع

.14)ثسزها)-كاة؟-4علىالإءيراعاور4ب!وازةبطر-ثبذاكؤممار

زوالهإلىالأمرر%آأدى،بالزوذيق*ندثوصةورومىبها"أعاأنءلى

أنثعدت.بةوا-."11،؟،ةاوء-!اإةونا-)41تردة!"الاء"لم!ا"ويا!ئ"ةاإذ

اهيها)"كارصن4،ايهة-ؤيده"تكاأند)4+4!طا!نوما!ذزءت"إ.عظ-قيا

أما.بكاءسأصبخإندارط!فاأنرا)-كا")ءوالباباوأدرك.لاة-طةطفيهواطقد

،ةد،راومال.-)اتةثدانزاؤكابو)حيرياوشة4اوالإم!ر8،رقيانور4اره.إلا

ا)ةنحاصفىانرخه"-كاوناأاكاهأيرخ،يهالا"عةدرركإطر"لزدمنرر":"و

وما.را-إطان15!ؤمه3-)،يهرجةدلااادء"تهدا"ن

هـنلة!صكا-ااظر،4108ة.ءعقووافى"لمقبدو"بفى!سابد-ةءو+ةرر

اطورالإمهروزراءءن4فيةخأإ"ءلىشررتثسأنةطيعبوإذلك،4اة-طنطث"ا

نأوالإءبمراطورةالإمبراطوروءعفىأنكا،ا)بارزينا)-فازوءا!ءأض+؟و

http://www.al-maktabeh.com.أعالمنفبت"رىمااظ"التوأن(داهتث
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صدقاءالهقاماذلاثءلىلبلالدوءن،خالمباذ5ر،\"يةالا-عندروأدرعت

ل"رثا!معاإمححرو!فط4فيدءوهثالإمبراطوراب"ما5-أءحهحماوروسيوصةد

ضبحح!إاذا5وفمد."ارصالةهذهفىليلأنإوتاان،(يمركالهطر)لملئه

)لمهير،الهاباإودوة.و،تت"ءودورلث،سو-ذاخيوعأ!م"ز"ةررنالذتالأ-ازفة

دثو"قوروس،أما.4)رثط"لءتليووفىصهءافىواتفرأنءلى"رصوابخاانذ

دةالتأو)قى،سو-؟زاقهوه!حم"الذثن4ةقا-ألاءن.ؤإبلة"اء4فى%اءنهفا

اوهبانءنيربمءددت!ر،روءا)طان)او+"ؤصلماذتنالأ"ازة"هـنأتضيا

.مبراطورالإلقهءتإونو!ةدخ1،مح!4-يا"!تولىو.ينسوالمهيخاثرو-)ا

ل-+"ووروسدتو"ةعو"و،وا):ا):-4الأولىنية-إباضء!ئقو"ةرر

الأخرىا؟إصاتقىددتإبعا،1)+ةءدة)"،وفىوعراف!اهـ-44بارايخاالجات

ة.كار!تةرر.إة"الأ*ورا)-!ءن4ه!أتةلض)او،الشش!ثةرو.ألائرصافىلكظر

و.)ابا5)ار"الةزهولا"ثأوةرر،وصالا!غلهكاب:والمعرامكو-!فأعيزرار

،("ث-3لأرهوذا)4لاتهادة5-")اخ4ةةوت4ر!ث"ص!ء"إرهاو"5!!صمباذوزر+إا

لا.ةءدب-نرثف!تة.!ب4،141ء-اصأرأؤجمولمناو"الةقه0ءلمء4اظوتءا؟

وأ،ما-ةزاأو،يرتتو1،أدصاخادون،نية.باعفى)"خب-،ادو"وإثةءى

4ءاحةجرتدؤة.4ث"!ةدرلاايرك؟طروروسة"و.دماأ*(01".لا!ةنا

ذا؟ا).،كةب،لةوا!ينفىا)ف"لمبههلأنإل،وهرطقفلإطادهلا،ءزلهوتقرر

وأ"دقائهصافهأقارب!ناخ:مهب*أوا4ا)ثخهىا)-لموكإ-وءانهـاء4"رى

وروسدثوصةذ؟أاكهوهنا)ذثد-أوأءإت،ا)-عتيم-"ةأملاكلىإإفماأفىأءللاكا

يةالا"عندريرك؟طرأنءلى.الا"كاةدرث"اطقهقىاوالىنهأءلىثفسفكاننماا

قاء5)اأءر!نءارقيان4عاب4ءرصمارذضاذ؟عبرياءفىا)مزلقرار+ةهل

(*"0)،،ة"كلأ،5*"،()3!م9،"ة(04*4ح5*لا،9ة5*،"،،4ء!(!س4!!ج،س!

+ة،40لا،4ة7ذ9ة"ه،"،ة40!اا9!س،***،ة5"،،.
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وأبالاءااظضوعيةهلأ4لأذوذلاث،لهوفي!عبثسةبتأنفيسط4:!ةمفى

ءقيدةمهىزةحكا.ت،قىظثت)قد)،أءإنمعالمبغادرام؟،و،الإصبراطور

لظ،"يثالصترىبآسيابافلاجو،يخا،تحا8!!**اجانجرإلىنفب،وتقرر.،آبائنا

.454"ة"4اتأنإلىبها

ت!زنهازإ،اطحعايهاوازقض)او،دب)مةثباالمتعاة،يد-بدا4يت!)اأما

ابئإوة.ترف،إ-ينالقدالآباه،بابيمنأد"اوتعابما"ءيممآنه!،أ":تىتأما!ع

حقيقىإله،ا)نا"وتب-وبكاءلنةسهوهو،ج.-11تسوعفيارنهصههو،د،او

"وهرفىالملاءبء-اود"و،واحدةةةص(*ن4-ةنوهو،حصيىنا-)إو

ماعداصىء،كلفىلنامماهل،الناسوتجوهرقاناء-اوزفسهوهو،الاهوت1

آخرفىنةسهوهو.اللاهوتببالدهورزبلالأبءنءولود،انلاطيئة

ولأجللأ"إفا،ا)ةا"وت!بالإلهوالدبالهذراءمريمءتموردالأتام

؟فىتينواحدآ،وو"ليآباور!،واحأب4،ة"ووءصروف.خلاصنا

ا)طباخفرقيننىأنغيرمن،لا!ةناولاما-ةناولا8تضييرولا،ا،ةلإطةلا

تؤلةان،4محةوظت)ازماا)طبيعتينمنةد"اوكلظصةأنإل،الاتحادب؟-!

ثء!هيمن،الىءايزولا،امو-لكءلا،،داواأقةوما5،آد،اوث"ص!طتاها

ا،سيح،ت-وع،ارب،1)-طمة،!ا4-4"وهوواخد،دي"وو،ابئهوبل

ولناوكا،"ت)ا،سيحتسوعاربء!خاوكا،البدءمنذةلجياءلأا4ءةبفبأكا

.ء،11"،االآدتور

ابابمع4أ"دربلماتويدلمإلات-هل،ءةإئدءنخلقبدونيهمجمعأترهوما

(*")"4حاة؟"لاهئ!!ع9ع"ة4!س!م!له8لا9!م4"ة5،!9حه!"ا!م4ح*ة
4!ة!لو!!!ة،7ا)حكل!9!ةكاه)9!34،لأ،آ*ة*ة!!ح"!!،!ث!9!!!س

تا4*ة94*آ،"3!8لا"*ع9،"ة440لا،ح!هآله9ةه*53!س4*"!،ح4ة7آ5ةه*

ء39!س08*8،ةه!،ع8طح"*،ال3عحه*!ص!ء*ة!ع)!،5ه"!سه!سآ98!*"4

ه!!47"594!9ة49!أ(ة+"4امل*1).
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"4،إةثدوفيمجهحاراتزرت""أز،بالعقيدةتملقتراراتهـن4ا)-ابةا)-كو،بة

.ئي-عذونلأراادكاة؟-،ءةدالدتةيةايما)تاأ"اص،ةىي.ةهلبا4المقعلة

ا).جمز،ظى،ا)ةارعفى3بيرة،سياب،!أ4خاقيدوفيمجمعلقراراتوكان

ا)طبمهء4ءذهبرا!ةأءقاومةمنءساحةطب،الهمزةاط-كوهـ44عليأزدءتؤا

الأقا)يمءخهاتنة!لأنإلىأدى،حا4لما!ليا)ةرنفى(ولوؤيزببن11)الوا"دة

بنا،ولوزيز"أنإذ.ا،ونرز!زتىذهب11ساد"ص،ومصرالشاممةل،"ثسقية

-اراتةرءن54؟4"ةيمعأصدرهءابرنم،يذ،الد3إمقبدتمءتى-كاينظلوا

إيخاوا(ونوزيزتىءذهبهمإيمنلاةوزبقاطاولاتءنجرىماثةبداوأ،إطالمابإ

البوذاا44ت؟اا"تشداميةالاص!دركنه-ةإطإتزأ.اظلقدوىالمذ!ب

،باتاالافىطروظمت،1)قهطء،أ)4سالمه4اكنهاءكاوأحات،ةء4الدطقوء!لمفى

الإهـممراطورحاولءةدءا،،ظاكبةوأ"والاصكندر،ا،ةدست؟إق"الدينه

طاعباتطراالاص"ذهقئذتوا،؟القؤ125فبذوزة4تلمقي!و،مجهحقراراتفرض

!ع.الدماء4إرازبعدإلابيةاطر1)-إطات1،+ىم"وأ،الهفيفة4ا)قومهالثورات

.ذ5ذإن؟ئمةةا11ابوهرت"كلالمثلمثةو-"إلىتؤدأافوراتا"-ذهتيأن

!ءسفى"يمالا4ثا).ةءصالاختلافاتظهورإلىأدت،الحادةالدينيةالمنازطت

نءالانة!الإلىتنرءونأ"ذواتينرو-)اوتينسالمهأنذلك.والشام

هذهحدةن5وزاد،4الديذالا"طراباتذه5أثناءفى،4هظ،زمي5)االولة"

لاو"ألاءن"إفهذاصو،تا،؟ا"ذ.فىاءنا"-كويئطببةا)نرعة

افرساثدالىا)ةنيةةبي"ا!االأقاليم"-ذهانشةالد+إ؟زيسرءاوالظروف

.الهربثم

اتالامتبازءن"ة-طةطث"!4).كخد-ةأنأثضأنب،لمةثدويمعراتاقروءن

ليمءلأ،الأعمازق"30.ريأن،يي!طط-اةايركلهطر8!ار،ومار،-كافهدءاةوقواط
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و؟اإلبااأءا.طيفية-طةالة4-في3،قوذذلاثادزازد،اقيوترا18وآ"،طوسةبو

خير،ا)ءقيدةفيأنزراراتءتدونب""إةق"درماإ-لملأمةأز؟زةد(روءا)

"ةةت4بوا0)أأنكل!ارنموعلى،حةوقءنةط،زيب،-)-كنهصارماثةرأ*أ

تءارخمعلىكا.15نةوذئرةدامن،ترئخ!ا)ثصقأنفارافىخ،ام"ارخأض"

تا(باقأنهساماأفى+فراص"ةالاذا5أنإلآ،ص!تاالذىو5ال!!براطورأن

وهـءسفا-طينفى،الثوراتمنفامماذلاثءلى!الد؟لموون!و،هذاثشا

.4سقبث)31ث)قالأاو

يو-ةوروكمالدثعنذ،ما،أءدءلمالوعاا،ةاوء"اثضدت4ثالا-عةدرزفى

بريرسبروأنءلما.أه-اء4واالرههانإينرا!"ألهزالةلملا،أ"طاءهـن

ث!أتب4إالا"عندر4كبيرإطرءلىوروسة"ويدخاتالذىبركأ.طرا!35،ع3ألما3

نءارنمتلى،الجديداوضعختتلاءم4ثاإءسا)-كانه-،ل+ب""رذ،يرلا

خيابهضاء01اتب-4ر.أ"ولىنهإ"ض)إدتو"قوروكماةل!)أوهءقكان4أة

4ث3ةدراطث"تالاصتةرالأرص4ا)ط:ةاث!راكهـن"دث!ازإن،(خاةثدو،يخه!سبفى

؟ءس.الأجةيوذلمةةمهـثلاث.تبر%+له،لهاءيمز"ظعااالحا3زأثثدوءت،ا""سارهفى

4ثرظاك."البايمزأط"0)41!-عوطافىد4"وءئىاءدث+ور"ترلا"عةدافىوظمر

اوه!"+ثأنابندوا"مار،يخااإوظة4!يأ،إا)ةاسكر"ةف؟بدد؟ايركطر511وفىد

ءددلمطةطهفياف)اوأرصات4قطر41؟،صااله!ا*ثزأا)مامةءن،وفاليم،ادس؟ا

33"ةـه!ن"دثءاإلا4ثةالا"كاةدرل5،خ4ذةيردأ4أةخيرابةدمن

ل51ءنبممحبواب-ديدركالهطرثكانأذلاثوح،"باصه،اء:ياضات

اطراكا.ظلفىإلاثضرركثعنوأ،4ثالا-كندر

الهناءس)ثولادهـاسىبالجاةءنتعثفثاد"ألامنذلاث-لىوما

علىاو،ردوزد،2بحقماذ-لم!علىندرانيونحالاحرصاذسنىاةوث،ا
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إلىأ"اء،تاما-ةنالا*ن"دثماأنخير،بركابماراب"اجفىونوا4ثأن

)ةوا،وا)ثبماتبةا)!لملأيةالا-كةدر4*زأولر!ظأاهازطا،وىءةالة11-ألةصهـت

نءاكماة)افةءص1،.وقة!مءنقؤلمواإذاأءا،لاد5)ا"كاقءنكهثراداب-أ

اعاءةرة:"رأورعاءتة3فااطوادثمن%رىؤيماوزنلها"تي!لوا5)اوءن،تهدمبأ

؟!حرا)!لملاتءنالكاجة"لهذهلمااأظرو.يةةدرالاس!3تجارا!حإإز12.1،يةر!ء

15ندا-"-لميا"4كلتد-ؤأنعلىصص"ردؤة،4"-طةطوالة4؟ردفع-الاو

ى،4وذثدث"إة!يذ!ة،طورلإءبرااعلى-يراله!نوأمخى،زطثة1)بمبر4ؤع-طا

علىيركاإطر؟+ينأنإماءلميهرامآز-كان،4ثالا"عةدربركار4؟!ؤتارأن

).عنه-4يرثخأنإءاو،ينالمءسإقاوء"ضقيمربذلالىو،وقاظاةد"المذه

.لاد5)اوتهطروصنهسلكااف+!1ءإذو،ينلم41ءا!شإاد"أ4الا"كندر

وفى،وظه،1،)تتهافى:مةلالذىا)ةوى!اطا"اهـتازتسأنوالمعروف

أدىأمةالإوناا)ءنيما-4ءنية1،ءسا)-عة؟-4"قصالا*تحدثوءا.4اوهبة

.الشرقفىاليونافيةاطضار-3زمراأمفىالهممزنطىا)نةودزوالالى

.ظل،4خا!يمدوةثمجمعفىوروسيوصبدحازت1)تي،؟المزهـنارءنمقلى

كيرلى؟صقبدةت!-كا!من!و،خاقيدونيةحبمعارفىتيممنت"ذونيون1إءس

تكان!8.ارورانمثنينقرفىو،اوطنية)رقاومةرمزا،وديولصقوروءق

الدينى،ا)نراع،دةفىالرو5وهذا،ا،ةلمومة.ذ4رمرأإلاعندمالموةوفبزنية

ثكانفلم،،ءسبىر+)اا)فتح"ض(4خلة:دوفيبرع)اظاءسا)قرنف!تءءفذ

9واروخ4ةثايموةاالا-مادةاطةدمنا!!هرثونثكنهلما%ءظمإلأا)نزاعهذا

لاسز"اهملةوص4أت،تبراطور4لإاط-كو*4اترتدوأ.(نطية1)بز)ةية"يونا

ء،ندرجبالاالمونوزيزنيونالأصاقة،أما.لثلةباتباهمحاواتهـاأنإلا،لهجنا21

ارديادإلىإلاتؤدأذلكأنغير،اظلةدو"!ينخالأئظفق!ولعلىعدا!د

-ء!اءإمضمل!فثتجاض)1(اصهمهباءفدا)-كا!ةة،لةو؟4ا)ثمبالمقاومة

http://www.al-maktabeh.com
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وحدمالديئر"اللميمنأإذ،الأ"ازة".نأفوىأ"ه"تأن"لمبص1،الديئ"

.أ!ثؤ.و)!يرأ!بوقر!!اكانفىل،وأخلاز،يوصةوروءىدة!لمرأ!لأ.

ةطاركةيةدرةك"اللترا-ة"االبيمزنكايةاطمحومةأنءنارءنموعلى

"ار"ض،د-تلماالدوءزإن،"ات-ةمحب.ونو،4وا)حكب!-)اإلى؟ءلون

نرثدكلاا-تأءير،فىهكةةاأ5اطديديركرا!ءالرةورنزقيون5ا،ونو

كا.اةه!ء!فأصة

و،!وء،ا،م4476سةيئبرا،تبريدىفإء)اطتإصقوطمن،دثءاأنءلى

"ءاسةدائرةءتخارجةرومال+"،إمد.صنيكثبودورئم،لأدواكر

نأ،4عنه)ار"ال*نثاروهة-ءو،نونزالإمبرا!وراولغ؟4ا)ةسطةطيذ

ادقىالابكاثسوع!ثر+ثما482صفةفىزصدر،ا)ثسقفىاوؤاق4"ص!لمتقشذ

"لمةاهالاذيخابنالإءبراطورسفىالرص!اإذهبظلكاالذى"ع!5،ذطه""

تو،ءيىعلى-ئورتى!4ثالإمبراطفىر"!ادةأن،مقةالوه"ذهفىو"اء.4-طافى-

علىلو"طاولهعان،والرهبانثنأوا)ملىاالديئربمالءةدوا)طةوءرلواتالص

مذهباوثية"هـذهأثرت،(الدولة)واط-كو*4ا)-ءنه-"فىبةطلمو11-د"وا

فىث"صآا-)إوإله!حي-،ااءتبرأنإ،431-38؟4"ةمجه+اأقرهكا،4.0،

ر!تإيقولءاكلتر!ةأو،حي-،اطجيعتىإلى4ثةالؤ"ثر!و،!"؟2"د"او.

يوسأ-ماورم!ثأوأدا"ت،الهامع.نءيرهأوخلقيدوةمةيمعفىذلاى

.دونبفةإ!ضاواإولوزيزتبينمن1،.بدون15ر"ثأن!رارزيمقةوهذه،وأوتبءا

ني(2،!)،4ح5*اآح1489،!س43ة94ة9،،يه"9كالا9(!*"ة!)،،"كاأة،4!س

3"،4،ح!ة*!ش،"!س!س"!ه"4حيء4!ثح84*!94!ه،لما49،ة*(ة"ا4،آ"

ه"،3!ا!!9لأ39ح9!ل!س4(س!،4!س!!*4"5!ز44،لآ!ي!،ي!*ة!!4!س9عي!4ح4

س!"هحس!44!!ة!!هل!(لا!،8هآ،4!س"0173،ة*ة("*4ول4،لأ!8ح

7آ*!ة**!4!014ءآآه،!هحة8ه*ح!*4!8،"30005ءآ"!ر5!ة

*40ح!*3ح84""،،409ح"40لا!4!سعة(4!س384ة*ة9،"هة05لا

حه*2لا9ة"ه5،ة!،*04ظ5!س!"4"*،ه!.(ح8!".ول!س4."ة8،.،.5،7.0)"
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الىواوحدةادلامإعادةهو،الاتحاد4عبت.نالترضأنوا،صروف

لزةىأتكنالوحدةهذه)تحة+يئاقئاذهـاجرىالتىالوصثلةأنعلى.نالكب

4تإق!دو.ث.ذهبءلى0"وما4تث!)اهذهاءةبرتروعاأنإذ؟اد"اوباحزإلا

نحروهرت-ا،4اة-طةطببواروماإينىد)حةاقاذلاثءر،وترتب،اباليو5)او

.4"ة53

،ا)مرهب"ذه5تةبكالأنء-+جديئ!واثيمنكاوالمهرأءييالا"كندراأنءلى

*"1+(!شهح،4!اةىي.هرلهميىنهبا!ور5،1)اكمارفاطزبءنارغمءلى

،ثس41تث!)ا"-ذ.أنإلىرضامعدمويرجع،ا)نحلةدوقللذهبا)ةاهفى

نأء-ير،!!ه"؟اصم4زور+،اواليوإالبا13وفالتىا)صء+،إةءرإلىءساحة

يهإدلو"ءالا4-بعأنراف!وا،3رفىتيءطفى*حرزواوأتغالوااناسا"ؤلاء

الاتراد4"بأنءلى.أ"زاب4---أو4أر"ءنيقللاماإلىص-ةأا

سري.-اكاا)ة-طنطينيهيركإطرأنإذ،4لاقسكاةطبأءسانتكا(دةالو")

4ارادبضفراذىا(!هوا)5!زنطيهةصاث-الى"ور)اا،وجه!تر1)ذى)9*ةفا"شا!

.وسورودثو"ة)سكيروتيوفبلا!طاركة4"اية،سإطر!ءلى

!عفىستهاأخاغير،الوحدة4صمتقباصمهصفان،هةسمن-كنوممها

منارنموعلىالدثىالهدوءءنفشالاد511إلىإذلاثفأعادت،منوفيزتىأساس

اإوةوفيزتيهزإن،الفطنكاينية!يسةحوظقءلىنكانأيةألا"كاةفىر،-يفأن

المجى!وءلىليوابا0ااءلىتحضجأنر!،وصار،ا)ةءرأحرزتا)تي!

سريء-.اخفأالاءبراطورزءناوضعاهـذاوا"لمتقر.(،لمقهليوأيه)ةجض5)ا

كااءبوسنظاوكان.مينالمةوزمزءاىيعكافكانالذى،(5؟*-غ1؟)

يرك؟طر:+جاإلىيؤدىما،ما،مفىباةوالمملأفيالاسمبمذافهـيمقيمجرى(؟3)فئ

"!34لأ:حةء94اة!"!هل!7،4،".889ظر؟1)3بهفيعن
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ثرالأباخ"ئ،ا،نوفير":بنفىووبلملأ"ةوحاارداد،رومائنوبنهايبمالةززاد

المنوزحزتىعةيروكط)!رب"يخاده3ءءنالأخيرا)-.نواتق.ا!زأاكوزيمزق

يهردلاصكاةافى4ا،ةوفيزنيترة:.*اداثتذو.(8؟43ةء)4جاأمااءلايركا؟طر

زءتسفىوأفى"ت،ااةدست،و1)ة-طةطجنهة4معارفىبرء3،،ةطاجوا

.اإةث.44ثاإونوزمزقامة(سو""وءإعارس"إةوايئالذيق!حاط5)أ



لثلتمالفصنلاا

قبيلقبمهر،الادارىالظيم

!ان%-قئزمن

بمقتضىالشكلحيث،ن،ضت4اروماةيةالأءبراطورأنالمعروف

أمبراطوراأغسطىيكن!ة.ثنائيةط!وء4م.ق427ت!!تالتىيةالتسو

(53ة!3!5،حرةيةجمهورفىالأولالمواطنبمفابةكانوإنما،ا)سلطةمطلق

أ،ليمأقسمتوا.ا)-ناترأوالشبوخيلم!ىمعه4ا)-لمكاواقة-مي،*ة4!،ة9)

تابعةأقاليمإلىو،إتو!لفاضعة3أظلبالى،لذلكطبةا،يةالأمبراطور

إطنراولاياتكاةتبأنهاللامبراطور4اظاضهالولاياتوامتازت.اللا"مبراطور

.،ء-كرثعا!ياتبها

يحققأن،الىهيررضاءعلىالحازظ،لبفى،سط-خأعلىلزاماوكان

إيطالياإلىباةتظاما(ؤونةو"ولوضمان،الدأحلىالأهـنصيانة:!وثرطين

توكاة.وءصرقيةإنر!هيةالأمبراطورق!غلالءستودعينأموكان.ورومة

بهاقيفرا،مصرأما.يةمحرءحاميةبهاثكانوأ،بة"ةاتور4ولاتيقيةإنر

عنؤفهملأ،بةءعرفرقثلاثكلسط-ءأزءنفىاصقمات،ءسكاريةحامية

إرحالن،ةو،لاد511ل،ادفىالأمنعلى4لم!افنما،ا&اءدة4الإفىافيالقوات

يةالأمبراطوربطترض)ايةاكجارالطرقصلامةءلى4ظا!او،طالبا!الىالغ!ل

،الفرصانطبقةمناولاية"ذ.ءلىكاحاأخسكاسعينولذا؟بالشرقالرومانية

رو،ثمرجلأوالسناتوطبقةمن)!ضولايوزبأنهتقهى،ظءدةوضع4،1بل

مصر(حظرة-6م)
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نح!ءس)ذنءلىلو!طاوند،"ءسل"دثأن،"إنالفر4طهة*نالةةوذقوى

.طورالإمبراعن

،؟مأظالىالب!د*قسهممن4،اط511زسنياجاركانبما،ارومانوا،ةفظ

ى!ضفىكانالذى!الحايدنىؤتترعزاالهلي4ا-اطاأمامدبرءنياكليحكام

لة،المالاثئونيراومد،في"المدللادارةحاورهب(لاج!شالأءلمطئد1)ةا،الوزت

بالخظرق3إ)يمممدوظةين11كبارءن4فىيمإ-اءدهو.ءا)+دالةءتصيادةلوئ!،او

جهل،عكرىاعاقءة"لملأثإلىرهـء،أخ-طحا3-ةف.ا)ثئونذه5ئرصإ

صيتض)1)ىط"رارو،4عليهاإةاطقذه5وآشهل،كا"اء!ماكلءلى

نحوأ.لمالدوا،(يطبسر"بنو31قلياولوميا!"بهث،)-بمة31؟لأ،ايارس

الفونفىادراأإلاةد،لمونكانواولا،،ء-كارصاط،المة،طقذه5.ط-كام

اإوظةينتهينوءنيلم،الهت"4تالادارا)ثونءلمىأعا"مازةصرتكأاإو،*الما؟ة

تماونه،*(؟""مدير)"ءنياكلرأسءلى3؟،أإلطللأد5)ات.فنوا.اطاثين

."1)صعرا)-إط،ءنقيردزديرالمد"ذاأنءلى،ما-كاكاكاتب

ءفذ،إاث!غرتما،الروماقالةتحعةدفةرتيالإ"عةدرأنوالرا،ح

مواطنوبهماتقدمرذضأفطسأنإذ.(4)له!ه!ش)شورىءلمرءنقأسيس"

تسهحأنهأكا.للدينةاعادتهأو،لثورىرر-اجمإنثلمءإطاب!ن4تالإصكندر

ءفياكليع!!ههةباتمديرآو!:األاالى4تالأزفدمأتلذءمرا.لةءت(؟)كة

مجردالأعيآخر"ار،ق،-بصاءلءاركالنواخشصاماتوأخدت!ه!8334!9نومارر

اتلاةوثدأظلأصاأولكانالذمما95!ج،هـ*،3--جوسالاسترابمحأبهخما،"تيرءالى،موفات

المديرعارأنياجثلمثم،والإداريةالما)."ا)شئونفىت:ظر،الإزلميمدا)مكرية

للاقليم.لى،لف

.(85ص6"+ردالفتح"تي3برالأردخ!صإلاءنءصم:بلانظر)
http://www.al-maktabeh.com
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لمالتى،("ح(*555)حاـه)ميل،ألاعواصمفىت:حمهاماأوال!ثورىمحالىبقيام

إلىنرىصياصةأء!عاساقئذفةدذلكوخ.طء!!،ضخىذقزىالاتكان

إلىطهقاتالجتحتةسيمءلىأصاسالسياصة"ذ.وترقوم،1لعواصمهذ.نةكارغ

نيينناالهليومن،بيمناجوؤاأءن،3ليالأقا3صءوا"كانينلذحزافجرى،دةعد

"كانأنثزالونمنمااهرومن.ينسالمهإينو،أ"رىإتاعرامتز"واالذبئ

نأ"ينول،ا)رأساثبضرءن*قررو5ماف!أدفعواإغاالأقا؟3ءواصم

مايشبه.3لإالأظءواصممن!طاعاعند"ويصارثم.ةل*اكدفعوهاالرتف-كاتى

.البادياتنظامةث؟ب!انظاما!"ذإت؟-ةعفا،ل!واءأنينها)سؤالج!لمية

فيهاأنسمأءندما،202"نةفىهام"مييرالأقاليمءواصلموضععلىوطرأ

أمنيةتحةةت؟ذ!و،4لمدمجا)سأولاثورىررمجا)،سةيمروسسبتيىوس

العواعممطفر!و.ا!جزكما"حهماليمالأظءواصمأنءنئمر)اءلى،ية،لاصكاةدش

الاقليمحامإذكان،ا)-كاهـلالذاتىمك-طاب،اب-دتدالنظامبكقتصى

ءلىءجلىةرط.-)اوله،الإزإثمفىا)صاجاا)-إطهب"اصيزاللا(سوجي-ارتص)

مجاسأنمنالرءنموءلى.لهريىااءقر15اتحشذالتى،الإقايم4بعاصال!ثورى

ءلىءبئاكانلهأفاواقع،3؟الأقا3لعواصازااءةث،تبدوا!ز،متبرتا)!ثورى

وا،باتهوءن.بهمهان4الثورىسجلىأءضاءارا،تهجرى1)تي،اإوءحزالعابقة

الموفافوتوءن!س،الدولةموظفىءىكبيراوءددا،4العاصعءوظقث.ينأن

ينها،وتخرالقمحيبةضرلث!ىقعلىتضرفونالذيئ3،!ط!!ة(ءة3"ابالمعروفون

كانالشورىبكاجلسعضووكل،إدبالمعاالمشلقةالما؟4الشئونفاأبراقب،وأن

التىا!جة،فىزملائه""!يمرءنبل،ب-ىفا)ثخمىصيرهنةلاءن،صثولا

.المالإذالأءبماءوازدادت،!الإايطتى

الأءبراطوريةلإدار"سو؟لقدوضعهالذىاةظاماإلىأثر،1أنشق

ف!إالتنرقةا)ةظام"ذاأ)فىوقد،الولاثاتارةإدتخظيم4ةوأعاد،نيةالروما
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،وةصلىالمهماحةصضيرةاولاياتهـرجعليةالا.براطوروالولاياتيةتورادناارلايات

عبيرةيةو!داتإدارفىالولالاتأدهجئم،1،دنبة4اداطءنيةالعكرله!لطة

.(4حهذ5!ت9ة9)دوقيةباسممنهاكلتوف

كوةت،!كهاتولىض)ااكصق*وةجةالىتنتىكاةص4ءرأنوالمعروف

.،381صنةحوالىحتىا)ضرق!وقية4باإ15،زكاكاةصوظا!،لهشرق

اوالى!كها!!ب!!8،ة85!4ةهشاح59ة9!-تةلةدوقيةوأصهحتانفصلمتحين

.،،8حآح!سألها9ول*!دا94*اة9"!لالأوجسئا

:وصأفام.بلاثةإلىنوسدتلديازمن"فبمىوجر

)غرب!ح!،54هـلها6"*ة8و،وطية(لةا(الدصرق)!ح!!5(هل9"آح3ولأة!

فى53*ح9!ح)ةباتخذممحالإمرةوالهأنىالأولنيء-ةلا*نكلح!"و.اولتا(

.بة،ال.ا،بةظلمحاةو!!للخصح،يةالاسكةدرتثهلوهو،افالثامف)اأعا

ز!يمليه،على4"حلكاىويزيدحر،"امم9*،ي!آح*3!أى4!!!"،ة"قديم

كان.،(ح!هئا9ة،*س!شه8)ا)خرقكوأص4داطنو+صخب-يعا3أنمغير

ةدوق.ثلمقبئدظ4الصكارثادلمكا،أمروتولى،،يخينءدءوظةيمناط-كام"ؤلاء

.*لما!!ح!7"(ةءمر

بالاصتقلالقئظألإمالأقاءوا!3أنخير،لبمأقاإلى4فه5ا)بملادظاص

1(03ء)فةالهرثىءننوسيادقلدتنازلد"،307،031""قىإينإلاالذاتى

،ته!حوسالاسزامةصبالغاءروتقر،الإدارىالهةسيموحدةالاقاهيمد!يفلم

،،اليةإوا4فيالمدالإدارةءنصئولاالثورىياسوصار،تبادولومنصب

!طافي!،الذاقىمك!اب!مقعع،8،ة*ةشا5بادياتإلىترواتالأظإيمة!أن

الأراةى.ءنبملميحهطما
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نءءسئولةكاةتإذ،يةادارو،دةأم،4ا).ايمزنطهمهسفىيهاثروتكبر

المقررةوالا)نزاماتإباالضروءن،4!،3ة*ء،ة!ولالأراضىءنيةممهاماترراعة

يعسلفلم،اطقهذاا!ثأولاقروى،الملأءرضمحةما)ت:برظلةرية.-عايها

ألقانونبكاقضفىاية41منقدراصازإنهبل،4الما-يبمذهةاظالاتءلىمفحعسب

.ثةالقرزمام"ظإقفىقغ،أراةى"يازةاةبالأبمعلىيررمالذى

ءوظفاث"أريفكان،4الداخاأمورها"تيمرض)ا"كومخها4ولمترر

نءف)ؤموياس،ا)-كا"بساعدهو،3ه!"،،4كوماركبلةب.معروف

ئرأالعايمالا-إطاتصلأونأنإدون،4لمب41الأمورفطا)ةظررتولى،4ا)ة!تصثوتخ!

(ةح!204!م*59)!حة"ء2ا)صمدبعارادادسالقرنوفى.علىنىر!بك

إبإوأرة!كءلملأ،4الةررفيونخ!.جاسمكانل"و،يةالقرفىءوظف3كر-أ

:ثا.اعات"الازما

روظكانماانخاذ،الإدارةفى"طثونالبيزاتحدث!اا)تيرو!ألاوءن

إؤميمكلكانإد"!!ال9ا-وسبالها(مروفةوهى،إدارثةو"دة!نا)خربفى7

أحدا!حءكلإدارة!تولى،"2!"8!ةما-زأإلىآصقطالزمات)مت.)ظألا.ءن

واشتل53*ح9ءهة،*3ب*)اقئذ،(1)-فانوالافليى)ا)شورىكلجدرأعضاءا

فكاو،إدارتهاىيرةبم4")ماجوسا)با!وطا،الةرىهـنءددكلالهاجوس

اأ،ياةيكاارسو،ا!خا."وئبايصرايروزةد،المههلةالأرضزراء4ن5لو!ا.

،ا،ثلملأدىاراخالةرند+ةعخهخ-أد"لما)ظام"ذاأنءلى.اقصاء

ءنل،الأغنياء؟ينءنر"يخ!عااخفإرجرى،4باجركهإلىالاقليمتحولثم

قاضىةلاب-ط:فولأ!ع4مةصهتولىا.لمبمركاأنواراجح،إهنا"يةفىابيون

،"3)!
راتهاعنه

لهه1والرابح"ا،حلاذىمى141الةرنفىحدثا)ضضيير"داأنبعالمقطومن(3*)

فىتثلكر"اباا"8إشرايهنوا(م،7،-574)الاولايوالإ.براطفىشزك!تم

.الأقاجاء!نأكافةيةالهادالأحوال

.(732س،فر،11تح511،كأص*3الأاالإ-جندرعهدثءصر:بل:انظر)
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رعهةالأباعا؟تتوزت4297،1-ة4ةسالمهالإدا:ةدقاديانوس"ظمأن"ذ؟

*ثارالإدالأز-امءددأننيير.البلبوادىحمامالاهءتواضليا-دابعارانينلهقر

إقليم"و،م283سنةفى،اأ)ةالدفش)ثمنهكاو،ستاأإزإهتمءن"داتبماادازد

4"ةحرثوما.ءةةإبمنز-مينإلىطيب4مارابامبانة،و"4"3*ط،"تاركاثيا

ارتزمه،يةالإداراوحدتمدب"-"الطأنأدى،4دوزثإلىمهس"اءارءن382

ءب"انأنهءلىتةردةء"الاب3يقبالذى،ىلات"وألاارالى4)صاطاأءسهإتخضع

ت5-ةنالةاالدأنكابئثطرالىنفهتاأنامب!اوصتتاهصوأ.ور4للامبرا

نية.ا:)اوءعرالأولىمهص:بنفطر

كانا)ذىأد.،اأضعف،رخ!)41ة)ابما-زأإلىىءصما-ةأاءن"دث،ما

يدووقيرمعظفر!اصاضإذ؟ا)ساطاتل!زءهدأوهو40ةيدبئسولا!و!قد

.ةدءدصاعماتات

ا)-إطتين.يخالبالؤ!هورةءى،نوسات!قدةررهالذىا)بدأ*نارءنموعلى

إلهاطاجةتد:ثاأناظإءسا)ةرن-لال."دثفةد،يةوا)ءصلأر4المدنب

"جقمعةأنإلىفأدىلا*5)اءنالد،ععلىاطرصةد،تزإلىو4زوثمحومة"

،،الذى(4الاص!در)ىلا!-،والايدالوألىفىةيرك-هياوأإدنيةالسلطتان

.،(4الجنوبب)الهلإاطيبةىأيفما!رىهالتضييروهذا،ابيشزاهبىضاأيعتبر

)ةبوا)يمماتصذوا،اءرح!)ابدولإغاراتار.رب"ابوزمرضما،موزمهاب؟ب

وفىمها"ا)تيا)فظمحلأماةديد")14؟املاا)قوانينءنوصدرالأو"-مال!ه".

.فماعدلأودقدتالوس

،للادارةصالحظاملاقامةالمركزية4ادلمكابمثودته""ض)1،اتالتبيروهذه

.والواقع!وا)*ضائىالىلىالاعلاحإلىماسةاتلازاالحاجةأنعلى"دلممااةبكلصر

"صدورهرروما-4،ىو!حأامنأ"والىكةيمرفىالأقالإم!تا).تفمماأن

،(الو!ىهـصر"بانو"بقااسمإلر.نمهروفأكانالذى31الإؤ!:أركادتا(4*)

(*ه!آا،ـه34،،.!:ظرا"
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قبب-لقصض)الملأحاتالاصزهادءلىت)دا-قا،الإءبراعاورتةالد!اتير.ت

،6لا01
"-قب،نس

لا"يما،اران!الةرنفى4في1)ةضهاا)ة،فىد%لمتا)تيالةمدثلملأتمنارغمفىلى

الةأر+اازان؟إينادارءوظةيخاأ؟دىقالة!اءه"ا)-إطاتل+-هـنحدثما

يدهءداثارات،تالادارا"ثمر!اتن*هضزوقد.11ءصرىالةطر"كانئرا-)تضر"!

عتدالمتحنأإذا،اظلموابرذ+ة)اواد3الافىط.ن3ونالمثالهتعرضدا

هادوارثواةاءنةا!ة)41إخمرثاءالاثذالىف!الم.تهمءدا-،ض!نإاعءدأو

4ط)"مزتفلتواأنوذممزةو،وغمل!ةبر-تطه+ونياءوالأقو!الأءةكانبحيث

اط-عوء""7"وءجزت.بضبضد-افءا!ةل4-ؤص"ارتوإذ!ث،ءا!ة)ا

عايم!43ذرصةءاإلتةاما،اتة4واالةد.)اوالأءتءنا)بلاد)-كان"وفرأنصن

،م3و"خىطا)ةاسر.ذننىذلكززاديملة40أءجاءءن

!فىا،ثاءتذ"كان،حراءببالهءنهقإ.تتما"يمالا،لى111ا)فنماامأما

ؤينا)ةرقكزأطلمن5)ااطر"إللااة-عمشةمتوالتى،صر4إدارةفىدبق+ة)41الت0)ا

المالءلىلو!طاإلىاطاجةوافتدت،ل1،ا.ن4إو1،فاظزاش.وانحااسىاراع

ا"تغلالهينبغىاظ!راتإقايماع:يرر!اعتهارءلى،الإ*براطوراط-كو!4وجرت

"8"4مخظهاسقغلأليةإدارةقطرءن،دأفىةىإلى

ا"خماءيةطبقاتفىاجتى.وابمنالمهر.نالفرائبداذىأنفور.إأو

،(فطراأرباب)ةاع!)وا،شه155*9حونال*)او،،950!ك509ح!اإلاك3فى،4مخضلة

،الرأسيبةةر(اجا!لارةمرثجة)فىتلفةمهلمءضةلهسا"بيخضمون10"يمةواكا

أيدى.ن("؟ا)ةغارأ"يئاةاءن،ثةلمتواأنوص"!نث-عنوأ،(ن2*إايةضرئم

و)ينة-ءآلهاشاة"ا!س49لدثإهانوابوثهةبمر.،9!لها"ولا.نتحؤذوااا!مء،نةاالخز

http://www.al-maktabeh.com
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يل.!ىقواجبانهمومن،10اطانهما)"افى.4الجهاتفىا)ضرائبونقدءت

.الضراءب.-ذ.

من4الإمبراطورثأصابماثماجأنفىح"ةثاالى11ا)ظام"ذاأنءلى

بؤد1،؟ين1)ةواوهصاهـ3،4وفوخمالموظةينثدة.نارغمفهلى..ىءأقفاد

!ةدرهواصءلىبزثدءاالهساهبدافىووتحمل.المكالوبأرجهءلىئبأأضرا

،ناث":-%ءلىإقونا-)االأباطرةاليهلجأمانةما"فيدوأ،اء!رائبا.نعاح!3

ثارت-عالاإصدموااثنهرالذيئا!وظةينفىد،الهقوباتوفرضديد!ت)اءن

نأءلى1)"ريصين4لمدث5)اةوابوصد،ناك-)اةالظلمنزالوا،ا)خزانةحماص!ب

ونيهصر3ءممعشيركاناراخنا)ةروصةذ.ب"اا)ضريةيرباا)قيامءنقيضرا

أواجبات-أديةن!وةوفاثةخهـ3ا)ةءاممنزرارا،اءر"!)اإلىبونسهرو،المدن

لإعاد!ما)قواتخدام4محاو)ةفىزالنسالإ*براعاورينجحوأ.تقهمطءلىاةالملة

د!عبضهما*ل،(،الاسكاندروالى)ةلأ6"!"ال9ةبوسليهازمنوفى،3!نمدالى

،؟.!.الأدنىد!)ابلغ"مخاالا"كةدريه؟لمدبةنوا!

"%دتةءنإضخا!،1أنفى،ثد!ب!ارىإذرافإحممالضرائيدافعوا*أ

يه،والخواتداعاأةخدا501ءنالمايةعالءقاوء4فى4الي؟أوابما،وا"باتهم

نءاةخلىاثرواآ،اإلاك.نأواكاذاظ"؟؟!.ئبالضرادغءنناعالاءةأو

إلىواأ؟و،ئر-"اةصاءب.ن3ءإثمرتةرمادث""أءت)مجزم،أراضيمبم

فةةاهض،!ةالأدبعفىإلىة-حبوااأو،ش8اب"لماثفىانخرطواأو،اءا)!مح!ر

.،(2"ل!مللإ4ءثالزرااةىالأرفى!وتهر،القرى"كانءدد

ءلملاكيهتبرالذى،حاهكا!"س!ا+ةاريهاخره11امنعاإد،اليمن،دثوما

تءءلاكهاوها"جرى)االأراتعاءلى!قرر!هومادعءتصحواينفالأراة

.،؟3"ملظاوالمنا)ط+ازديادالىإلايؤدأ،ئب"ءحرا
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منالكانيحىأن(الأولفالنذدان)الإ.براطورث-تطعأولما

84!عآح*هنهالمدحامىوظيفه4364-ةفىأثأ،وظد!3اإوظةينأسؤبداد

نءلهية+رفىونعائباس!)اداز!4بوهـاتثةومأن،تهوا"بمات،وحة*"("أ8

لهتهرضونمماا!ا!ة)اوال!ثكاوىأربابوحماية،4؟111بىو!ةدوالموظفينظلم

.والافاف"مدالةتلمت-ون!!مابأوا1)تي،لمالحافىالا"ما!ادوالأذىءن

الوالدتقو!مل!ثم،و"اتت!3ا)ضعفاهيةبرعاتةوعإنكاانهالمدى!1،أن،وا)خىلاص،

،0،42ءاثتيمورئهبناأيهبكل

لما،وقداك،دم"وا1)+لاج،الأباعار"،ظرفىثبر)يخهالمدفا،ان!و

نأءلىالدلالآءنذلكوفى.ءو-)ابالضةأحوالءناإدفي"الادارةلهتعرفىص

فى!ققأالةظامهذاأنخيمر،للإصلملأحو"ءيةمجردإلاتكنأاءالإ،رهذا

ضة!ذ:4ءلإطرأتض)الملأتا)تدهـنارخمءلى،"1"هةو،ر،ائج1اكة.مصر

فىق")1،ذاغالالدنلم!5،أنإ،4ةد!افحا4وفيةلقيهدزرارصدر387

نأر!غ."ثجينهةفىلىاذىا"وا)حرثوالىكانأن+د؟،اميماتنة"بأت

،!ودتجاوزهم.نإلمنما)"هاةإذأن:.ءصىطمبةقيقيةالىتؤدلماءالاجىر-هذا

فىةنا!ألايراءواأنإلىةظنرمم)*قت4يمزأطث0)41!وك)اأث،سلكاتهم

.،96!تهم%باواذدثنأ

ملأكبا!عأماعلى3فىلمقماثةدأند5،الأباطرةأدرذ49.4.صوؤ

."1!"ةاطا"ايةالى4"امحاقيفىكانواالفةرا+أن،اظراب.نالأراضى

يةةطر"ئييرأيفمأو%رى،الموظةين"ؤلا+اص!ا"اتفىلتعدحدث.ولذا

فةطهـوكولاواخقيارمنتشلمبهماصارإل،المدنزاك"3!بختنيثهدفلم.اختيارم

ءلى.تاي!بلاونواب،الأراضىو!لاك،والأءيالتالديئورجالالأصاففةالى

،اإسئولياتن4اإدن-اةهل.ىقمافإن،طيبةنتائجإلى"ؤدأا)تدابيرهذه)أن
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نىرخه"ةي!بلانوابءنتةلمولتلاجعل!3!ا،وا)ث-دةا)!خاهـ4ءنبلتص

.،18"3!ياع4المةروفىالا)نزاماتمنا)تخلصط

4تى"ةمو"رمفىءبما،505-فة.رسوم،ناا)-فابوسالا.كراعاوروأورد.

قهلاخةةت4ا،دفيحاىوفاثة"فإن،يدبداءار"الا"ذاءناوءنموءلى،4*9

."19!ديد"ءن15بدأنأرادنهأذلكعلىالدلهليومن،"-ذنيانزمن

ءلهولاط!لة!!جماىر"ألاار"اهلءنتتؤذأنإلىا!كاومةوبأت

ارافما،الةرنفىه!!ةما-زأإلطالنوماتانف،مإلىالإثار-وسهق،الأموال

زبل!نء+يمنموظف)-اط،فيضهونءوظةصنالأز-امءذ.إدار-ولىو

الإقاجم،طعع-4ذولية+يه!الذىح*!ح،53أ،!،ة+ةشا9المطروفوهو،الأءبراعاور-

ق"ءن4تالاءبراعاورا!ركزيئا!كومة-ةاز)تئم.المالبا)ثونفىتنظرو

نأ"رثثم.اتتباره.تولىأنلديات5)اإلىتد!ءو،وظف11ذا5اختهإر

قهله*نء+ينب!وظف،ا)بلمد؟اتها!ءأءن،سوب"اقسأاإلاءبراعاوراضت"ا

.،3.لا14،الإالمثئوناربإدثةولى4!ة**ح3باوفا!ا+روهو

نأوذلاثرالماوثتل،الببزظء"اط-كومةبهاتت،آد"اوار.أأنعلى

ن!صودرج.4ا)ة-طةطيئثأهللإطهامالازماالةءحيةمجالذى3الإقليهىمهس

ا)قادما)ةهحأ"طوللو!عو،ةالامةءا)خرفئظرواأنءلىصة،كل،الة-طةطمذة

يابأونكالوا،ا)ةهخل4"ةين10ادحالملا"ينكاان،يةالا"كندرمن

فى!قد،لا!!ء،أالامبراطوريصطرو،واج!3أداءمنا)تهربإلىإحيان!

.،2؟الأءر"ا"ذ

تنذركاأت،اإبلادىا)-اد!القرنأوا"ل،س!!صالةأنواظلا"،

انما،اجلادافقرءنذلاثءلىبكتوما،ئبا)ضرافداحةمنحدثؤاباظطر،

ا،!اعية.بأزمةالاقةصاديةالأزمةفاقترؤت؟الوضعوتنازم،آد!دشسشطاوئد
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فىوردولذأ.والمنماا!اةصلمدامنالإدارةبهتيرتاثبكاا"وءالاو"ألاوازدادت

اراتءهفىبرإثما،مصسرأءفىلاصللأخثلمنب-"أ"در.الذىمو"رملالم!-4

ؤم!ازوا،إير"داءنا!ؤذو.وماالو"اءل،!ناظراخ!ال4إربأماإلى،،"ث،

.ءلمونو،ضئبلاثطرآإلايءو31ض)اا)ءسا"تءن4ا)ة-طةطيمرإلىيرلحونلا

ثيرو،وزيمرآبرمرذلكوراءءنناوا،3جمالإد5)انىوا)ةثناةلافىلاإثارةءلى

ألههأا)حدة.نبافىتض)1،وا)ةوةىالةظام"ؤءناهلملأدباحاقءاالىم!تأ

5،32"رحأ"والعلىت"ثرفأن،4-ماةطيذبالة،الاءبراعاورا"ةطاءذفايكان

حدثا84سفىبمراطورالا!صاط"فأ+ىفافىص53"أأ"رىأ"ءابوثمة

،4ء"1رةب!عرلاا،ة)طه41ثةإداق3!فء)فت!لمأيئلذا،ية)بلد1(بنوا)ءءضاأ")طبة.

،"ط"وكا4ا)مأبة!نفةراثديدةاا"ليةالأءباء"ءلىثروما،والانهيارالةقرمن

الدطء4كازتض)او،"ا)ءونا"بالثةاؤ"تأثرتض)41ا)ما.ةف+صأذلاثكل

.ذه5نهـولل"و.حرذ4آ،ظإءيزا،آنبنا)يو1حوء،طوا،نية،ألبواةرا!"ال،بلملأصا

،،ا):ةاذ،منم3،ظلةضتآبرخم،واراثتيبئلذااإ-.بءيمن!ل:تثوطنىعةءس،ا)طهقة

ءاوههتهمل!ةبث!ذو،نىال.ريرماهو).كلدةدث!لا3اههتي2رو،الوطقباطاس

.،23"وزوة4!أءن4ا،ب"ث

أفى"ت"كا،ا(قاو!9"دةديادأزفىت53"أالديئث"اكازعاتأنرأيناوقد

يدلشداءالهداءنطجفيةءة)ة-اإ4طووامبرلاالا"كوء4محنبكاءظهوأكلامصر

ءلةالابكاءس"،طا.لهتوعاءدفىث.تدلاالاءثرا!اوروأصبح،بادورةينذرما

.واطةد!42"الإدارةءوظفى(وعلىيهبالإ"ع.ةدرثنأالهيرنا!نيمنالسناترربقة4

؟أدى،وا)خاءساران!زينرة11أثخاءالماعيةذظامفىيمر"ت!نحدثوءا

،ا)قرن،ضظإت"2ه"4اصا!ليالاهـبراطورأملاكأنإذ.الأمية4بالتنضائجإلى

.،4ةلمبادكازتها1،ض)اكال*ألاوالماء4ةالأصلاكنبجاإلى،،كأ،الميلادىاراج
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لمازبجةتضصاءلأ،ذتال!ا"ةالأءبراطورأءلملأكأنعلى.4صا")اوالأملاكص

.افرا!44؟هالم!زظامفى-ماورمنحدت

"اجث1،البطالمةزمنس"ءفىءمروفة"-عنأئ)اعة!لاااةي-إ،اأانذلاث

با)ةدرتجتزدادا!مةا!ليةمي-إ،ا"ذهتذ"أو.كززطفا5)اسء+)انأظثرتأن!

ءقهاتءنا!كومةص،دف!ماب؟-إ،يهالأءبراطورالأملاك!!-"ءلى

.زراءخهـا"62،ءناءجز!ه!الىأدت

الأراةىأتإذ،ا)ظاهرةلهذهبةكارآتة-يراا)س!!إلذائ"ألاوأورد

الؤاصةالأراةىءلإكإتزمو،اء4ا!ليالأراةىقص!ملزكازتيةالأمبراطور

م"اباإصروفو5ءار"إلاوهذا،يهالاءبراطورالأراضىمنيبرآورمءابزراء4

ترنمأنوءمهاهح"ة!!ت3آ9!59م"ابوفر!!اوهوالآخرالإجراءأءا!سامل،اكها!ش-

ء-ءوليةوتوزع(أترى4+رقفىاإ-"أ%ر-ءكرالأراة!زراء4الةرىءلىرونيةقر

ءثولةكاما4تالقر"ارت،ءاالا"را"ذ؟ة"فىىوة4"ا)ة؟ث"لماإلى51إينءخمازرا

لدىاو5اف!هو،رةقر11افىساء-ادن!ءنء-ءولةتضأأ-+ةبرالمثإذو،4ءالزراعن

أنهار!غ،4دتفرالمسئوليةذتكاكاةهحش!اهننماامحالةفىأما.48حواطبهتمتم

دف!ءتالمسئولؤرافإنر،4جماي!سئو؟4ت!راب!ءىأصهـ"تأنتاهثلم

الأراضىفأخذت.ت!اءفين"72"ءنهإ"دادهلميةاةرال51اتزما،4؟والضر

اذ"يالاراسش.رءنتدث؟او،4االوبهذ.ل!ةب،نالز!بكاةى4تالاهـبراعاور

إذلكقا)ظاهرة"ذهت!"أز،"ص،ظاالأراة!ءن!تلة؟يمنزخ،4المدكايم

اراجنيز"!)او-ئهوفط"بمزايدأ"ذتض)1،ا)ص!بيرةالم!كهإتئي!حز

.،82"سءالشوا

ا)ضفححسابءلىأثض!أبحوذتةري،3!لاجثاتالمأهذ.أنعلى

نأذلاثءلىوترتب.المدكاياتقوازداد!اتتضاءلأخذ!1)تي،الصف!رة1

التداءىفىأخذت"29"،سىالمهالإوةانىا)!نهس!نالمؤلفةالمتو!ةالكابقات"
http://www.al-maktabeh.com
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وقك،،رالظ!فىأخذتازطاءيم4شبةأرققراطيئطبة،أنحينعلى،والان!ار

إلىيلجأأنى!بالطهومن،إوظفينا"!فمناهعلىوالقدرةوالنةوذلثروةبااثتهرت

،."3اية!41الى"اجةفىمومن،الضرائبعسءبئكاو.نءنكلفةالطبهذه

،ا)قوىجاره4قىتحماثنفسهالفلاحجهل،4"ةطعلىاةالملةالأياءن4والتصاص

ثم9.لها،رآ!"%جراأولمامال!باعفاره"از!اى)االأرا%ىءنلهوتنازل

تستطعوأ،وحاميامولىلهاخقار.الذى،دي-)الذلاثقناتجراةرباأضحى

.،39!ثالذمنقئ!أنيةالأءبراطوراط!كومة

،قرى!مأإ)يهاكه"ل،خبالأنرادالملاككهار"ايةيلض.سأ

فىوردوما.اواغالأ!رإالاعترافإلا،المرعزث"محومةاط!ثوأ.بأصرها

،14ءسنةنىالثا-يودوبومىالامبراطورأصدرهاذىاو،رص!يتعلقالذىالقانون

منل."!!.اراعبالأمرالاعزافءلىثدلاغا،ءحمقهلا4اث41يمقىر.ن

!سييد،واعترفأؤنانا،حبيراالاث111حمايةقهلمواالذين،*الأحرارالملاكصغاش

ئباضرااءنمقررو5مايةا0ير4؟إوءلهد،الأراةىمنفصلاطزهماباصللاك

-،32،عغهممئرلاواءتبر.،+تهإ!يما"ضةرواالذبئ،الأقنانالةلملا"يخاكل

الأرض.رقحالةإلىافلأخاسؤضعأنفىق-طاجير4)اللالاثل."و

برنم،نمواازداديةاط،"ظامأنا)!ابب!وءن.،33!ح!ءاهول9ةحة،،ةآس!94*

من868سنةليوور4الامبرااقئذهوما.بضحر!4ؤرار!ن415"نةصدرما

المالاث،ورإلىازتةلثموءن.وامتدادها"قشارهبوزفأ،يةا!طانظاملىخاجراء

.،3،!يةأرالإدالمدثنةةد"وباطينك)ذحتىمرزهطة"صكاض)االأراضى،الكابير

لمت!صالمانكاونتائجءنأيظته"بمراتي1،!ذ!!3!ه،لما!"-ث"اذ)1ابباث،!.أ

منقرر5و5هـالتحصفىقاطا)-عهمرلك)راصارأنجاودوالمة!؟ا)-ييرب

وترتب(ا)خاليةا-ةواتافئجهاصاءتؤاط-كوهـ4فإن،أراصلميهءلى"با)ضرا
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واإوظفينا)بلدياتيمد"كاأتض)1الما؟44ا)-لمكافا-.ىفإذلاثءلى

نأ-وى،4سلكاءنثيمنور4الامبرااإوظفين"ؤلاءئيئزلم،"3"هإينالامبراطور

ءنهايتحماءان:-"اب،باإدنةط"441ارراءثىالأراةءلىا)ءحىاءباإقررة!برءوا

.،36"4تالذا9ر15بله!

رسهـثذووظائفوةةوذثروهـت!كانءاا!لاككا.لةعجارفىم!ثأوزاد

ا؟السفىضابمماافجرى،ا)صاء"ئفاوظاأحهإ،1توواإذ.لاو"ألاض"فى

"ةض؟ينأتأثالرفية"ءذهلوله)4يم"رالبائفوظازاأ"ماوثفلوا44دإ5)ا

المقهيمينالأحرارا)ةلإ"ينمن4يهس")اثل"صقياجرك5)ايةومو.(064،047

نأيرةهع-)اا"-عياتقبامءلىترزبثموءن،با،د؟ة"!رجطض)اةالأراةى

ا)-كا:ارالملاك!ؤلاءءال!ةإوإ،.ر!3"3زر)41ا-لمطواالهإديةالغظمثأنصمف

قئفيفإلى!دوا،3إلإالةضاء"لمكا"امةدادءنيره!ما)ذىوا)ضةوذا)ثروءن

سائرولالأعباءمذهازدادتإينما،ممي"ارأءلىالههـرائبن4.ةررهوما

إلى،القرىبضصت،ءص)االوفىحهذاءنولا:نحلص.ا)فىحرائبداتى

ءلىالدا.ليوءن."38"ةخي-اذلاايهالجبحقءنحملمأنور4الامبراءنتطابأن

حقورن،إط!يبة(اطا؟4اشقاوكوم)أنرودقيو4قرءلميه"!إتءاذاك

و5ما!!هلبذولىأنورهاةد!فىرصاإذ،؟و!أورارب*الازصن4تياذ)41ت15اب

"مهإتاتياهىوحدها"جنأيتوودازرأنءلى،!9".ا)ءصاءبن5ءإيمارمةر

هذاعلىل!و!أناءتا"ةماأخرىذرىأنإذ،4-ء"اذ)41ابجات"قعلى

.،4.!قحلا

ومقررامعرو،ا5أمرصار،14)ذاز4ا؟هـابرقالمتتمةا)قرىأنوا!لا*4

نأبعدمطلماأنصاول،فىمل:)ا!ودوصهيرسأن"ئ8الهمز،ظيةالإدارةفى

."؟"خطيرإدعةأعتبرهام
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ءفذ-وا،يينا"ءحمرئسا)فىساداذ!منكبير(!جااأننته!ن،هتان.و

فاحةتالما؟"،للإدارةاثرالمبا)-إطانءنا)ةحررإلىالسادسا)ةرنأ"اءل

اصلمرلهـنحدثما،ءى-)االمالىالوفىح"ذاعنوأتج.الدولة4فيزتةا)خسارة

عنيفة،4ةقدأزمةالارنمهادىالشإلا"ذبوص.داثداابوالاصطر،لأمنلم

الدولةنةب+رفىتخزاإذلكو،هسىافىة!ادءنس!ءأ!ابماءلىد؟لاتضثر

ا،لمركمنيقفرتنازلءن،دثوما،ا،لإك2بارنفوذازدياد4نتيب،لهخراب

خرابفىما3"أ14.1ثةيناةرو!طلأا،ا،لاكعبارإلىالا)تباءو3"رثخمعن

.(42"4أودلاخزانة



بحلراآلفصخلا

4الاقنصادالتمظبمات

،ستنيانمر5قيلحتى

الأراضى:ما!طية

مختلفةأزاط،الفديمالعصرفىاكوصطالبحرأجزاءسائرفىوترءرعغا

الأراضى،بكالمصةاختص،بالثرقالقد؟4الممالاثففى.الأرضحيازةمن

اتهـرتالقالمهابداماراتأو،(برةالجز)العراقوأطلى؟ء!وا)محنهةالصرك

.الصضرىتآسيالاطوزمن!

إنما،النهليمياهعلىالإثرافنظامزطورءنحدثماأنالواضحومن

،ةباله!لبيةودرا،عاليةهةدسيةعمارةن!م4ة3ح)اطبقةبهاشهرماالىبرجع

وزادتلمبداإ5زوةقتكاا،وزراءنياالأراةىح!صافىال!ثنةأمهنو!مما

متبر،م!هن)الماث11،نرءونيدفىالساط"ترعيزمنحدثوما.ثرو!ا

نء+تبر(ارىننماامعلىوا)بادةالإصراف4توصلأنوذلك،بمعليب"طورآ

.،!ادى!\الاتفا"!رالأءورأكء

إلىؤلواالهطالمةملوكأنغير،والمهابداإلموك،طالمة5)ان.زالأرضابتس!

خراجها.واؤة-اما!مابدإدارةءلىالإةساف،ضياء"مإدارجانب

ا)!يؤلافيين*،!زلاءالأراضىبضصخجرىأنا)ءطا!4زءنوحدث

هذارت"او،ا(لموكديعازفاص4ظل،!زراء4الصالحةالأراضىءظمأنخيمر

ءإيهايطر!وأ،إئهوخلةسط-خأعمدءلى،ارومانن*ز"تييمجارالخنماام

.فى"لمة"2،حييراتإلا
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الم"حر"ونابئدبهااتص،زلمبلةاعاتإزماإلاا)قاءدة"ذ.ءنبؤرخوأ

إصفىومنح،نيونناايواصظمها4اتلكضالأرءنترىأاءز"أأو،اش!(8!حةنا

ةرص"الهلنو.ذيلأفخاصالأراضىءض،يوليانوكاوديرصأمثال،الأباطرة

اندمجتثأن"إهأالأراضىهذ.أنغبر.الأمبراطورىا)ءلاطأويةالأمبراطور

ءنحهجرىماإلام!لمثهقوأ،الأولالقرن!ايةقهل،ثالأهـبراطورالصإعق

.،3"اإصرحينفيد

والأملاك،(محواط)ا)ةاجأرض،؟ةاطور،04الأج.!)اءنتمرثو

ا؟قد!معابدماكانأنالوافىحوهن."("آ)حةا"شوأرض،اطورربء"اللاظاصة

نوسدذلمدياصادرهماأن.كاا)تاخ،5،أراةى*ننومىدذلمديا15شاءتهأراضىءن

أيصاتتبرصارت،أ"لموسلةءحرباو"منالذيئتةالا"كاةدرل51أهـلم!ك!ن

وا،رمر،ت؟أالجرامحاجر،حءمرالأههراعاورأءلم!كوءن.،6"!خة)أأرفرمن

أنحا،سائرقحكاوءثااصءراكانلمح11أناوافىحوهـن،اةطرونوابش)او

.،7!يئاطورالأمهر

ونى؟التاجأرفىوزرةإلى-ا!هظيثيمرا!.ااراتإتر.نا)ةثومهـنوماورد

.،8!332،332،368"ةواتفىا)تاخأرضو"ودإلىإثارة-مادلةيا"جل

."9"322سنةبا)بهطسااطورالأمبرعلىأرض،!4ط!ه*"،ا!ةاسماطلاقوجرى

1لبهتم"ا،اظا!ةالأمبراطورلاك51علىيكالمقصإرةس4ا!االقرنوفى

النظامهذاأنفالراجح،380صة،نثأترح!ـه4دوقيكاأتولما.المقدس

للا"ملاكالعامالمديرلازالا)بهه-اإقليموؤ."1اطيمنرذكا!تذظمالجد"د

.،\وادادس!؟ا!لى.سالةر"ينفىوفا!مر4ثاعاورالأمبر

ومنها،لممخاصامدكاخفأ"،ادا!ق!إلطأتلا15"قاخأرضن!و

صر(ءةتار"-7م)

http://www.al-maktabeh.com
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اتد!فاجرىالأراضىهذهمننها،اأن،كا!هم)6!،ح*،)حطص،أرضماصار

.،12"لبيع،فيه

ضياعبكاصرثقمأأنهذلاىفئ،للتاج!ءدكاالأرفىاعتهلمرجرىواذ

الدولةمنرة-لىونفالةلا"ون،رومانكاوبمداترباجا!جزئ)اككبيرة

ن!و.الإيجار"31"بدخةواظطالماأيدكا3إبقىؤ،ةاإتايرارإلمقاالأراضى

طرقعن*حاخماازدادت4الأمبرا!ورالأءلاكةتكاإذاةقررأنالصير

.،؟،؟ولالإجراء"ثجيعهذاءدمعلىاو"ر"باطرةالألأن،اطاتةظام

اله،دفىالأءبراطورد-.تزأ،ا)تةاقصفىالأمبراطورأملاكأخذتئم

.،\!هاإلاك!أرعنأإل،.،صردث"واالماك"وأطىا)جهيز

.اظلمعه"عيةالما

الإيرارتقةمارالثانىالةرنفىالتاجأرضحازواا)ةلملأ"ينأنمنارنموءلى

بعضأنرمتقدب+لمةاءاابالأبءن،!ثؤلهإت،"ةيرةأ%زاء"بئة،فى

طهوبار*ا"أر"ماعامنؤد-تفي!ثواذ"أ،ءنيالأخاءنيرموخ،ينةراالا-كاضل!

.،16")فير!ةتأ%يرهاظءوائم؟ا"بوءتهـاورا،الأراةىبريازة

،الثوراتض"قيام،ح!بقة"تضييراتض"لادىالمهلثا)فاالقرنقحدثثم

ن*إليناوصلوزد.ا)ثا)صالقرنمنا):افىالشطرفى"نقدفى-!خمجرىإذ

.را"ةلاقطعوءلىالهردياتفىالمزارعإاتحسامنر!بكءقداررص+)اهذا

نأءلىادلهل!نذلكوفى،ا)قمحرا+"أارتفاعلفايتهيناط-اباتهذ.ومن

ذلاثأدىبماور.زهل!نءلميهأتكا!ا"صرفىيارر!13صارتالفلاحة

"ةاجأرضمنجروهاستأماإثجاراتهـدءلىالأءوالوسءربابأرتدمأنإلى

الى4"امذ"احفىكاذتالدولةأنءنارءموءلى.4إالأهجراعاورالأءلملاكأو

،الهجإذكاالمةءمرف"رىاعاورره*ألاأرضأنءلىيدل!اد"ويذلا،اإلمل
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ء،؟7".
الاراضىإقراراتذكا!ؤطإنومع.مهعردتةموأخذتا!اصةالأراضىأنأو

."18"14اطائز؟)عهاأنث"وز"تاجأرضأنإلى-تثمل

الأ!براطورأءلملاكعلىافنهسا-قا،الأراةس.نا!عومةراء:4وءا

"ماعنتكأاضا،افالأطروأراضى،ابهاأعىءنيافئلىض)1،لةاإلههالأراةى،أو

إفضلفإف!3نبونا)بوناا*أ.3بيرةصإعا"!جحلمأنياواراءح،4ضف"ةء"ثمانبأ

"لجنوأ،"الأرةر""لمة!مح!اثضدب"ار!)انى4ص1،امتثازاتءنلهمكانما

.،؟9!ةطر43"اظاالغباع

كاأءلملأ،ثهدوزيما،صارالتاخأرةداءنيمراكلفيا"اأنءنالرخموءلى

داالأنرجر.اتأفا.،2.فىتافا"وفىطذ""اخاءالآخرنببااؤإن،ادالمرءؤر-خاص"

.،21"ماي-اماواجالةرن!أأ"خ!أنث!1،ا)تاخأرض.ءن

ا)مامةالأراة!ساءن-ء+روذ!كان!اا":ةاءإذتثيمرءاالأدنةءنكأ،ولأومع

تال""د"و-ت)اززلمر،اظا"4"5،-املاو!.ءنذلك!تثوءا،اواجالةرنفى

ةهد،!ثروا!حث4الىعث"قأنتبدوو.ا!وندزإدتاد+إالأرافىمماإيععن

الأراضىبيعروتقر،للاد5)31+ةفاثوأءادا"جكص"ورةءلىيوكطديادقذءسأن

منالأرضءلىءا"تديد-"ولةيفهلأنىرت!ئم،ال.ةأنإثسط،4،لزراء

."22!ل.ةتسملانىعامةطتزامات

.إدواإمارءا)-عناأراصكاا!ثأا)بعثهـلإ.مما،خا!لاأرض!ن!"رز"-ب!و

هذاثو"و،4-؟لموشإةى5ر0)1ءوء4فاوظاليةإولبماحاءورهل""!تصخواا*هذ

تازهما،ىد!حمإأبب-رتئما،لب-)اأوردإفى.م034أوكام.فةحوالىالهحواط

"از.*اوكل،،23)4اإدثةنأخرب4إطااإر4ء.اطافىنو:4+رادأزراصعاالأرءن

.(.وزينالأث)اسبوليء%ءوفىأرةدمن(ه!!ـهعفيث)1)!"(*ةةحأ"تهنوىأهل

،انؤدف)021،خىول"-)ا"ذافىورد"-بما،13عإالأرضء-ا"4،"هلمغ
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،ق،ا-ءو،مةطا"رأ+ئقبر.لاافد4،419"اخأرفاتمقبرانفدلفأ71نحروا!م

ففةيةبأتبط،لا"بقوما،ينة!كزماماتةبرنةأةدءثصة.ةتجاوزلاءضر-

.ا)فئاتمن

كليدل،م4.34"ةإلى"والىخ"ريأنهصخاذا،بوا؟س!و"رو"بل

تظمرف،ولما.،3("سبوليءو"رقيا"ارتكات1،ا!عاللاءراةديمامي-تااأن

،ا-كناهشافىأرأواإ+ابدأرةرأوا)ضأخأرضإلىتثيمرماةأخرة11اهقالوه

ى4"اخممتاءتإلىالأضاصى"ذ.ازتقالر!همليةنقررأنالىنطمصنفإنضا

تمالذىارهنفىأوؤأ-طةطينب4زو"طورت،دقاديانوسزءنءصرقنشأت

بهتمالذىبب-)اعلىيص!تجنأولما،إوليسو.ر""جل"!فيف4فب

الجديدجيشهعلىللا"نفاقبراطور4الأحاجةأننةيرضأنح!هف،اتحولاهذا

د؟ولثمةلهسانهءبر،الأرا!كا"ذهإج!الطأدتالتىممط،الجديدةإدارتهو

طرتقهعنالأراصكان4ا)ةلملا"ونحاز.ماولهل.ل"ة""ذا.تةىء!ع

او،يد-والفرق.4خاصأراةىالى!رول،40الوراقإطر3الإنتةلوا،الإيرار

لدلا4ا)ضهروريدغالمالاثأن،شعلى،لةلاداانالدهإنماأض-إا" .."ءورن!"ع"رد"و

.،2اظرانخ!!همن

الأراصعهءلمليكأن!عيدلما،ر!ـهوالىإلى1)و"43984"ةقانونوفى

.اط-عوهـ4"62،"إما"وند":ت33"+لمماواةا.ن،"واأفى

:بادياتوالأاطاية

!!طبالتىاطايةذوةجة"ةهصص"اوت،.اظاء"الأءلملأكأنالوافىخث.و

لم-إذ.ذلكءنما،دالىء-ةولاابهاةادا"قيدرهةهتو،ض*ااالةفىىا)صزص

ةر!بوةةوذلهيعدأ،،1كا،افاصدةا4+محؤاص،الأداةءلى"إطانلاوالىثكان

ث!ات،يرة!ر؟تمم40!ة4فىبةاء4.دةأننتذ*لا،9"اطرأ)قواتءلى
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متوقعة.خيرنخائجالىأدى،نيةد،ااحلطةاءن4راك-+)االعاطةل!ؤأن!ذإلى

ت)اكولما.4ا"كروا4دنه11ا)"اطتنإينتعاون،،يكونألااطب!ىا،سن

أنءير.،طيرثورات"علم(ةد؟دعأظليمءلىوموزء4صةيرةبيةاطرالقؤ4

فكاوأنذلاص!.والازدثاد!22،و!لافىأ"ذت،أثرأكبرأ.،،ا+زود"أاراأتما

صارإذ؟واط-كاوء4الدولة"ثاةءلىر4"ء!دركانا)ثسقفىالأبعاديات

."28"3!توءناوءاهبالفهر"!ا"تحدىبهانوي.طة-مااقؤا*نا!ابلأ،

ءلىالشمار،اظوىإنما؟4"ا"هـا.كاب"إلىالتاخأرض!رول.نحدثوما

لهأ"بحا)برا)!بف!منا)فربفىاوومانية4الأءبراطورتشمدتهما"لأن

.،29"رمفىمثيل

؟حارانا)ةرفىفيا.الاذا4الأساءىا)!هدرحابوله"رءو""لىثثبرو

أغاأخير،وننىأحذتا)-ييرة11!ماعنأءلىا)مصبلا"قتدلو.الميلادى

منالظهـعاالتاله.4أنآ!تأظ")ةو،ا)ةربفى*مروظكانماا)!خىامةءنتبلغ

."30!نيرنا)وييونسء!وأ،يونمصرأ!صابماأنءلىنماتدلإ،فيهالواردةالأعاء

نا،ازد84مهمدالفريحوز.ماح!توسطة،ناطءوا74ءاأصل"-)اا"ذفىفىورد"

اوأءونيوسوره،!نعردحازها،زافدا1370فىو4"ا!3بر1بلشتو

(31"13يجرتة-ب

فإن،اإدنقصائرالأرض"يمازاتءلىد)ءلكلتكانأأنهء،شاأرنموءلى

القرنءنقا:)االثطرإلىيرجعالذى،(ابةر"اا)عومفيلادلفيماضرائبلج"--

ءنهمكلءلىءقررهوا!و،كاملاإليهمأفارالذبئ،الأفراداءتبر،اراج

-د"او4ثالوليففونالأثفىاصهؤلاءجميعأنكليدلإنما،اضرائبامن

.،33"4مياك-املابتساق،فيما
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.4اظاصعيةالملءنقايلأدلةإلاوالخاءسالران!زينالقربردياتفىيردولم

لاو،ألاأسا،1تطبموهىو"ثوستيودد3ءفىرتصدا"ءتمعثيرةمرطذةنالدثو

ا)ضياعنموف%الأ!براطورإذلهاض)االجمودءنو"-كثف،سفىةا)-اهد

لمةحقوانين"نالى4!اخ4ة!مإبأف؟و،(ءصر)الأقلبم"ذافىادكابيمرة

أربابءلىالأغفإهوالملاكالأزوياءاإوظ!ت؟-ط!اى)1،اطايةيقطرثنكأوها

."33!و"دتهما)ءسا"ببمباةؤ-وةة-بب،الأم!ك

إلى،فبأشار،م36."ف4قة-طةطيموسالأءبراطورأ"در.!رصوموأول

وىالضخالجةوهجروا،اإوظةيمنحماث"سا!لاإلى"+واالذينا)ةلملأحينعددكثرة

ء.)ي!االمةررب.!ةلاثدفعواأن"؟القرل51ءلىبذلكفئرقي،ب)اتدةونالذى

قة-طنطيرسمرأؤ،"34"الأمراهذالىبراطور4لأاظرلفقوايئلذاوم،!با)ءصامن

تءل!خالفدتوهءاا)ةرت،لأهليدخبأنيلنزمالخالففيحى.نكل!أن

المر"وم"ذاوبلى."3ه!4بالقر4!ضوإلىاكالفذا5يعودأننهكأو،الالأ،و

816صنةمرسمففى،اية41فىد4اإةروفىوباتالعة"صةت،أ%رىا"يمصر

صلطأت"-لموكان،أءضاهئ!رو،ءنل.زمن"%لةتض)1الاجة،أنإلىمثيرما

ةأءرحلها-مرر،اطاثةطرتقءنإعيات11ءنماتملفصص،كبيرةقضائية

اطقلهعارالذى،الأوصتاليىإلىا)ة!ا.ء4اعاكاأختصنةلو،قيودوبوس

هذاا)سابقةءلىقودفاله،4398"ةءنذجرتض)االماكاياتءةودكلذصق

"صتبرالمل.ةتسء!جرىيةوكلحما،بء4صاءقودتتبر،بابهاأر"وزةفىقيةالهواالتارع

إ-كانثبت4الما-ي،قمنأن3ارخوءلى."36"اطامىلةبإلاءبررو،باطلة

ت!كايمةالمل5هذكنأما8اطقأتى.ذايةالفلا41).كاكرىتالةر"!م،35تا5!أ!ح

لإللدات.و.،37"سا-افىانراةافىاققافالقاطاهذأنلوافىخانوء.398أ"ةفبل

http://www.al-maktabeh.comوص!.،ستنيانةينقواؤضاأوورد،.أقر2!س"ه*زينونطورالأءبراأنذلككل
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،،اطاضدوانينة)اءنصدرماضحاثواأنإلىضاأالأهـوالوسرهأرلجاب

،تونأبطلالإجراء"ذاأنخير،"تصورثرع"وايجاراتاء"ر!إلىبأوابأن

."38"صتنيانقواةينفىصآأندمجوا،4ول8-نةوتجدد،248"نةهـدر

مافان،الغربفىتنموظلتادكابيرةاضهياعاأنالمفروضن4كانولما

و6"وزفيجعلهاءاا)قؤءنتكن1،الأباطر-قواةثنمنبكلصرثة،ظجرى

،البرديات*نء-تطدلإلإلىأىث-تندلمارء3هذاأنءلى.الإزلميمبمذاالصياع

نهأث!ذالىثضاف.ةجودوبوسبعدةاولد،31"أ4ثمهحر4وثبةفىثنيرفلم

ء-احاتقتةرزتأسلاكهأن،م!لم"جحلأببونأتب،صاذمح!صبمرىإذا

.*آا"ركا،93إنماكاز،صأءسهاإيةزر؟ظاثأأنهإل،ر!ض"

ديو"قورومىماا!بثء!هينأمأنالىانروديتوءناراردةالوثاه!وتشير

منكبيراجانباأنكلأموفيوس،-اباتوتدل.8آ4أ،ونهيرس"والكوأت

نءلضيرهالأراضىذه5رث،%"ة،مثم،اباورةالأديرةءنحازهإكأ-ا4أرفى

."فئيل"1رعءليضلهحصبلىمقا،الناس

يمث!أأنهمنهافيتبين"وروسدثوصةعلىالمقرر-ئباالقس"-ا؟تأءا

أرباحمنعليهماحصل3ء.عاوأن،فهـراصردراإلالازراء،ا)مىالحةالأراضىمن

104!8ء!:5لأع5(،83005(93*)

مرشئها،أعظمومن،لاصباع"ايةس1)تة،*5أ؟واكاةينالموظأنةلى10ءئرأأن-بق

تولىوقد،أركارياقايم1تات3ور3أثءت؟جونأ)الأصوةرأسيكاونأن%غرفلهس

ة-مما-نةانةسوفى،،97سنةتر!افالأءسةأنوا)مروف.488ة:-حواىمنص،

ن.الأءسةزعيمكانثمومن،(آهناصية)زلدبودهسرا5ديونأضيةبباةأصدعن

الى،الأمبراطوريةصياسةفىاثتركأنث:،وا،أ"ءسكانأنهثكولا،الملاك3جار

.(*"34لأ25.0).أبجالثلاتةس"ألاؤيهاحت2-أ

،ا،جلادىادادساةرناف!!إفترجعالقأفرودت"وةبردتفىورد(4.)كل!

وةتاكهطببئعلى!اكأكانأذ4والراجح،سوج،ومأتن!!لابمةالى؟يرما

("8*4لا:ء،.."أس!4.0كةر!أ)
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ثيطل"إولهيىءرءو،ت4فىب4أرملواءةا-ءت.114-افه4بهترت4.جاءنكااإ

اصالخاعار"تيممبمرىفر،الص+4)دارةبناؤهاأتولى،ماتتا،و.،ببم،

.(،2!لثاقبكاباخالاء!همكلاتكصلما،لهنهم

،ا)!ءإعمنأخرىصورةآهةبمرفان!ا،العاث،ساتثوساولببهرضبسةأما

اكزءرأذرا*هاثةل،القةاعلءنأءسةالىيزةمىل"راهذاأناواصيحومن

إلاتكان1،بكاءحرالأراضىءنرةالأءاتد*4وما،4ا)ة-طتطه"ثفى4ءاله

."3"الأرضءن3بيمرةء-ا،4ءلىواثةإت،الأمبراطورمنة"ةص

ز!مامد"تا،فىثمةكهيرةينثتورا-ةااقةطهد"أامتلاثنيانة-،زءنوو!

وءنياس،إمونأأ*سةحوزةفىكانءايرةهك،)امات!ااومن."؟الجند!ءنءددا

كانبهخما،ينتور4آ)مةاطبمةيوسؤنوأو)يمبرثرن،أأءا.حتودورار3ووسوإوليبر

.الملاكأحدأرءلةتتودورازتكروكا،ميل،ألامن3إزليءلىكا!اءتناكط

نونظفى،سقنيات"أروؤد،"؟بم*ءرف)أ،ريئآءلاكاثمةأنولاشك

ا)!باع"ذهمنار!بكءدداأنوالراجح.وذم،و23لحطامنا)ثكاوىإ13

تءوههاتمنحءنءجارةا!".إ؟جنور،ا)-ادمىالقرنفى!عاورؤفكااا)!ءمة

،8الإءطراطور"هلقهتد

بكاءسالخامةاع!ياعانكاوازديادإلى"صميرض)االأدلةترانرمنارغموءلى

حازا،لاكءنأ"داأنثؤعدساالأدلةمنثمةن4ثفلم،"حادسالقرنق

محن؟لانهأءلى.الغربفىياجاركانمثا.االأراضىمن4+"اث"ادلمحاتمن

ءبا!ةكانتأو،ادرف"اللخاصاماكاعار"ماعمن؟ءسكانمابأنالقطع

أرضسبلوفىوالكنهسة!6".الأمبراطورأراةىءنأجرةمنةأملاكعن

ةيك-املامتو!وبلغ،فدان؟030عاي!فلا3حر1صاحةذ"لموزأ"رموإوليى

ومع،رنحاءعثرهاوأالمناطقأغنىقئبر.نإوليىو*رهأنءلى،فدانا44في
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و5ماعر،ء"أازازد080ايت"ا-!"جلخض)1ا)"ب+4أنةةررأنةدلاذلك

الأزطاعه""74،ا)!ياعمنالؤبفىءهروف

:"إاقر1أرض

:ر!)ا،رىأنهذلك،4"اخأراضىءن4لقرثكانماا)!ءإعبنهووبرتبط

ذكا!ومثال،للتاجحهاتبفىءمماقةة"ض)اضىلأراامنيجاورهابماالأرضيدبتحد

أرض"ىمي؟ألااءةرلذىواالراحالةرنأواءلالى!ن"ريلذىالفباادقيخماأراصرل

زمامأنواواضح.ا)ةان!وأرضا)"إص"الأرض؟ينت+!يةالقرز.كاأن،،"ثقر

نءكبرالأنباباانةةلأناراجا)ةرنفىحدثثم،بكامهـاخاص4رالقر

.الأرافىكا"84"!ذهزمامهاثقعه!ض)41ث!لمقراي،ابة!حالماةطاقإلىالتاجأرض

فى4+!ألاالغةإو"دةتعتبر4ا)ةررأنءندؤإدرانوسأدركلولوفظرا

رنازطء31ل"ىفى"ذإو،413ط،41الأرضءنصئولةاءقهرها،الأرضزراعة

ثدلما،*ءس،وافإلى4ا!وبم395صة"قاةونوفى.،49"خات)اضأرمنجازب

الحصجومة،4صاماثت!دون3!!+"ما،الةوءناوح!ىفأالأراصىملاكأنعلى

"!ا،رالأ،آيءلءن"اراصماضلإة،وةالمروء1،ران4ت"إالقرىض"أن!

ولهس."05"4-أءنا!همرصا!اينالموظةءنجإر"ثترىأنءصا"تكااا!نأ

،اإيلادىخاراا)ةرنقأ-دالاءزوتاء4ث،ط"!ءت4ثقرءتوبدل:.الافيالد

فيما،ا!!!نو"ارءلى.ا)فيومواحةحافةءلىبقعاتيا!هل"،4!!ح3ة48و!زرث

واإمروف.وتيادلفيا"حلما"لأ،94ءةل+ارح-)احافةءلىاواقعة1)قرى،يبدو

لنيكوسيكقمل+ءو.حلأح14409،قىتنزسهاوصصتلاله!4!س!!*ةـه4قرأن

-تذلينكالذيئأرظالأحوالمنإحالأكاوةوايهالقرل51ذإن،"لمطانءن

تنعيعاتت!ةسءن"درما14)قرت4أجفىوزاد.ا)ةوسطالهحرءربعرفهم

،اواحدة،ثالقرلأهلالبيعأ"از.تا!؟إ،ا!نعاصسلأىيةا)قرأرافىىسع
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الأرضزراعةتنء-سولة،يفلاحيننةابة"ؤلفذلك4القرفأصبم"ص

."95!ءلمبماةالمقدراهبالضرودعلها4+إا")ا

نأواراجح،ا)-!كاناهحاةأرضتمرفءا،الأراصعأءإ-كاث"أنواعنو

صإدرهاض)ااةىالأرإلىترجعنماإ،ا)!ياعءن14روئىدكاةاق"-طةطينوهبهما

فةا-)ا)-كهاماأنءلىراج!ا.ثدلو،لهصهةوس4ةخىصه4عالهزةزلاأنبد

.،52لابالعرإلادوةد4نا51،!.ةءجاالتىإلوا)توار!زاة.)واقاور"ءةا!إ!ماممنكا

الة-طةطيذ4لكنب-ىأنإلى4؟40"ةا)!همادرقيودوبومىنونظثيمرو

ا)بهفا.نقرى4قرثكلفىكانأنهألواضحوءن.،ءسأءلملأعأ"ثوالايهندر

،يبدوؤيماكاأتا)ظاهرةوهذ.،3نجه-4،اليلادىا)-طدسا)قرنفى

،،اظيرالهبماتمنأساع4اركنبأءلاكألفتؤ."3"نكلفىت؟اف

الأحوالءنصير3فىالأباعارةاثتهراذ.4!ظات55أوعاء4"باتت8كاهصا

."54لا-*ب-،"،!بب!وصاياممفى"ملواثينراإءأنكا،ءاخ-)اوبابود

قاعدةص!)و،الميلادىاواخالقرنفىازدهرتالأديرةأنواإمروف

إلىزأثارت،ل50)ا"ذافىص!ىخبالةونرهص،ا)+هـلشبىجعلىباتوم

ية،الأحذوصناع،يئوا)نباريئواطداديئظهازوا،ةجيناق-؟اوا،الة-ا"ين

4تأدري-ب)اءنلأنهوذلاث،أصةا)صماالحرف.نانسا،،اكاأت.واظكااطين

يقومبأنا)ةاءدةوزصت،المة-جعلىالعكوفأ.تاء6بلا)ترواجراءا)"لاة

،وا)فابالبوصجمعر"آزرتقيخولىحينءلى،اطء!إ!فاء"ارهبانبعض

."هالنخهليلاهوصفوالةابابموصامن،وي!لإلواطبالاطءرعةصنافجرت

ثموءن،اطةولنىلامىلارهبانتوجه،لو!41!مزءنصانةإذا

."آ56"4.ءألااخبابمإدار4ظاتظإبوهذا4الأديرةفىثر311ابالنشاطتوافر

الى!ا!ء،الاالرثيىتمامم51جملواالأدبرةرؤساءأنمنالرءموى(56)فئ

نصيمب=ةالأدير؟+فىؤ-كان.ةلاتماداالعلىالأ،وضأأا:سفوأزإفيم،"وبالرالأمور
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ا)صفة،ممازمها؟،والأديرا)-كةا!سأملاككاثرتا)سادسالةرنوفى

أثقاو(3وم)توودأزرفىأءوييوسباتحساوتدل.الأراضىاتلاكفى4نينواقاا

وترلط.الجاورةالأدبر"!نآجرأ:-ءكان،الأراضىمنببرآ!يةجاأنعلى

3قهإءمهئاء1هاتواراهارهبانمنكهيرعددءلىإلإثرافأهنابأصةف

أءلملاكءن4الجمب!زهلا.عةب-4عاءلىالدلبلوءن.(57!ىةارالأفىهلباله

ن*لا.كةب-4يمىدكلاا)-ادسالةرنفىئبالهصا"بلاتفىوردسا،وفيرة

14!هول"85،.+ةط،أأردبماءه1وزدره،"ص!عير

بأرضت+رفما،م!تأا)-عةب-4"وزبفىد"لمتا)تيالأراةىوهـن

،لملأخصللإلة!اة)اوإ+لةاضىلأراالملاهـنأص!و،!!،4!،!ملا8ة5(ةلطعى)ازةطهـاا

إلمقالةطولمدةبأجيرهاىيررز-كان،المالبهتأوولةالدهأراضىءنوت!تبر

را"ثأإخرء11أووزراءتيأاهل"الصإإلهائزا41ثةومأنءلى،مخففىاخ"ردنح!

.،59"يقونوارا)-كروم

والافىةمنجرىءا،نرو!ا4ث.تاا)-كا!ب-"إلإابأتالتىاوساهلومن

هـقاوتعنمجزواالذيئالإكا،الأراضىءتت15"اوا،فحءت"إ)يما.لهما"مدم

.عةوء44اطات!نا)!ورة"ذه"-عتوأ.،6.الفهموعاةثااإوظةيناستبداد

كنه-ضإزرارإلىثيرءا،4؟ء"ة،فى1)!ادر،ىمويد"ودويتنونظذفى

بصلىكان،الا-كاةدرتةفوا"ىفىبول.!هبنرس5"خاديرذلاثمئاله.ا،ةرر"ا)ضرا+بفى=

لةلهالأزمةاتة-اايمتةدبرالدوتتصمد،تةو.دونرأن4اقهحا.نةأأردء657علىا-خةافى

بملآناسأندرالأبديرأن،(أهةا-.ة)بالإفاأ؟جونحساباتوى،اقمحا

وذكافحا.نأردبامىأقنلقاةتا،حاحوهذا.دتنار1505ؤدرءنحةىباستىرار

كاط!بررىألأ!بروز،ا،نح.تءه"اأوسدير40)ءلهص"اءأنءلى.الأرسءاكأءرىلاجن

ةالواتا)ةرى3ناءسلص!قنبأامادةاتبرو،ةب)اهدورةكلفى"دثذلاثلهلو،صضة

أ.رابأولتا5ري-بو.-تةكلل1،اوالة.حمىمهجت"هـقاديرعلى،ة:ونأتقيفى

(!ل04**ءك!:ح.ح69.0.34ننمارا)بةفرعورةاتؤذتاتياةء.فلا"ءسوفات

http://www.al-maktabeh.com
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ارفاءإضرط،الأراضىءنأثديمهاإمااصةلمركءلى4والة-!عانطيذ4ثدرةاك"ألا1

والتزاءات!16،.تعهداتمنالأرافىىءلىبكاا

كانث"ذودل،ةوش!،مجزنتكاا)،كةب-4أرضإيراراتأندو5و

اطمهولجرىأو،"ءكافاشءلىوح!سمااصتالأروقفبهاأحصأالتىارسا"لن5-

كاعنرحة،أرضهءنالمالكيتةازلبأنوذلك،1)كنه-،،-اءلىبمةتصاها

دوقار"إإلىا)-ع"ب"ا)-لمدعااتت"بو،رالإي؟طرتقت-تردهاثم

.،62،دءالاثلةطوللابرار7

:ذا).يز)طسفى،ا)ةنه

،الفلاحوأن،الأراضىاواك-اقما4؟القدبمهسا)-،ك!فةاإلموكأنوفشالمه

الملوكوفى.إ،ظا،بلاقاتده-إارتهطفرعونلأرفىء-تأجرأهرإ"ءاب

اليونانبين"حزلاء4منر"رىماءداذيما،الأراضىجميع؟لمقينو!ةىفاإ"ا!.)ا

اطائزيئهؤلاءسهطرةأنءلى.ا،-ا-4ص!يرةالأرضأجزاهءنالجةدأو

،اط!ولات.ن4زراقى"ءخىطحطدتالدولةلأن،نهافأفىهتأنتلهثلم

ارنموءلى"ثزاءات"36،8ءتعاحمموءااإتأجربئءلىا)صامالإسرافوتقرر

أفقهةإن،بالأرضافلاحاإطيرماالقواةينمن،يبدوا!زغةثكانأأنه.ن

4حرذطفولخهم.ةذيغعلونإناءالأصاراولذ،4ثة)ةرا)ضيقةلحدودات""اوز!!

.،6،!4وراثبالأرضحيازةوأفى"ت،الزراعة

ثمةأيكاننهأغير،4أبهحرفةالابئ!لمقزذأنإعادةجرىألهءنارخموعل

طربقعنتحاءونماالمهز،ءنتتخذواأنإناهفالأ.1لقاعدةهـذ.نباعباعاتقةى

غتأنا)تو"طالهحرتجار"يطفىمصردخولعلىوترتب.4ا)!ةاءيما)تذة

كهيردآاأعد!نا!"فاطما.صدبظ،يئر!طندالألا"جما،4عهان!)اا)رن

الىزمنهبرجعالذى،فيلاد)فياسائسةسجلتثيرو."65"ىرةلا"كانءن
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يهلهساظافىمينءن،لفياؤثلملأدأهلءن!ينوصثكاانىأنإلى،يومىتههارعهس

كانوا"ؤلاهأنإلىبثيمر10الأدلةمن،!ولدس،4ردةك"ألاباو*ظأ،ارأس

من.جبرآءددآالاز"ين"ؤلاءإيمن.نأنوارابح،"ةح!أواخي"الفأبخاء

.،66"ين"فلا)اءفا!أ

وكل.،4رأصطة-،.طه"ريأنإا)ةلملأخ*لمزم1،تالمةهأو،لالأصيةأظرو

،ا)-كانتدادفىذلاىلأهـيمة،4!وعاةفى4!عات-جلأن4مة!طلوبو5ما

الذىيله،ولاةاءوالا":4.ارأس4ثهةصءوطنهفىيدغأنلذلاثببعآوتقرر

"تجهسض)االأواصءنكرا!طبراعاورالأهأصدره!او5،القاءدة"ذهت)اخ

أ!عنا)ةرار"ذاءلىأن،امزرإلى)+ود"با"ثردةع"ألابين"ة11بمناإءس؟إرام

."67"يخةالمد"كانءنبا)صةاعةالمثتتإينعلىثيرتأله

تقهمأنثؤثر،روه!هلاهـن"ءصكلوفىفىارومااطعزءنوا)ةلاخ

15"رأ"صا1)تي4فىوهجرأر،فة"رأتتهأذإذا.4إ4الإظورصادوا4ة)ألذىالهلمدبا

وب"رأنءنارخموحلى،أاتر5ءا.لملأث+بشلأنرصاةالهأ!تأ،4"؟رقب

زءنمأرفءيرأءزا-كانلم،ءار"صلاإلىب؟!ا!االوادىءنالنلاحين

لإ،اه!زئ"اأوالأرض"ر!-ةأس!يكدتأروب41"ذاأنفارات!،اووءان

ءاكاىل؟دلان!و8اطرفأربابأويمتلاه-ةأ"را)!تارالأبناءءلىاقف!ىإنه

ا)تيائبا)صرد-"ا!أأصاسءلى،أرأكطجةفىرتةديراتمنثد،امذلك

ا)قرنفىاةرىابعفنثةيلافىيئا4بر!)ا"ذهوأصهـ"ت،بوا"رالذيئيدفعماأ

3-خيرأ"والفىترفىتءار"!)ا"فةءلىاراذمةالأرضأتعلى.الةانى"86،

،ع!ت)ا+طهراهمالأو،افيلاانخةاضبب-إ،19-كانوهجىرةابوالضرهالللإ

.ؤقمةءإ!ة""بتأنهاخ!تلي"21اإؤثراتوهذه،لو"21رداءة"والىأو

.،69"أ"رىالى4!ةطةءنيئ"رأب-إاأتةالا
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نأ،الجديدالإدارىالةظامظلفىوقئذاكتفلاعلحالةوصفأوفىحولهل

."!.!ادنحربتقطرءنالقاجأرضبزراء،اخزماالفلاح

،آهة!ة"!اعفىحبنالف!أونلأقناان!ةناتثلاثإلىالإثارةنينالقواهنتوتص

،)ربالةعافوااذيئاالفلاحونمالأولىفالفئة،!49ح"ر5،ة*س!،4ه!ء)ء!ة

نو!رةأ-!و!ءرقاأم!مأءإكا،تهـاءاروزلأرضا،"بف!ءمهور"يقةءةذلواتةثوا

ا!ماالةظ!هذاانعا!بور،!كاءسفاصةا!نأود.بفةيةالةا4ظ)اأءا.ارر"أأو

أو،ز،ظى")اسء+)ابردراتقالاةظذا5بمردأإذ،الأصابينن!!لءإيا

عةزرا3ءإيم4وفىالمفر،باتوااوءن.مخ؟46"ةزيردوجوس"ةورفى33)!تثص

أخرىترىإلىاول*ةناو،بهاأقامواا)تيالقرى5"رواافإث،4الةرتأراصى

،ا)+ودةمن3،0.ةا)هادة"اولإذاو.إ)يما1)+ودةء)يهـ3!وةم،يخار%آصادةأو

التىئر!سااءنا-اةقينا-أدت!3إضو""وءلى؟أ!الهمةش15ءكلأرغوا

الزءنفىي!:لموناةلإحينامنا)ةئةهذهأنواإفروض.3مب؟-إبهـ3طةت

التاخأرض)تآأنبسد،أراصعاقىدكواأالذينا)قرىل51،اكام"زمبلا

.الأراةىءن"وزحممفىما،الأ"هـا!هـت؟ب)،فةدواأنممأو،اقرىاإلى

نأد+إأرباحهـا؟ه!را)تيالأرضبزراء4ثةوءواأنهؤلاءءلىلزاءمن!ص

زمامفىاراذصةهلةالممالأرافىعاءلىير!لمواأنعايهـمتموقىا-ة!لا"ما"17،.تم

بهبالارتباطا)تزءواالذى،ا)ةروي(ابئمعفىأءضاءا!"ذةذأفىحوا،الةرث"

.،73"آ"ربئملاكمنأرانهمااور"أتصثأنا"ظاءتهمفىأنخير.هـه،حدإلى

م3يةر+بفبصح"45شا7ة،،ة9ج!ثينارا)ةرنك"الالةءلىانةالةاالظ"ثتإتوا

،بما"ثأالتىيتهزرفىإالأرضارتبطا)ذىوهو"رزلانخ!و35ءحمارا"دةأن

؟صض4ءلىصاولاط!إلىات.إرهض"عفا"و،انة+داد"37"فىلى"ثبوجرى

1)"امى()ديىؤا.4لأرفىا"رأ:-سإذلاى!خصزأ،ءياالأزوأواء.خالأادالأذر
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باهأوفىرت14ا)تزامنجرهء-لمتأءإتمقررماهوءنكلءثولاةف!11ب!ذهيه!تبر

4ةأخثر،اارر،أإضاأونتبرالأحرارا)فلا،بنؤلاء5إء،وأ.4ء!ييماأو4؟زةد

قرارىفلاخ4لةعاأنعلى.،7،"آبائهمأراضىبزراء"او!وقتأتيذنجا

"لالأى،4974"ةبردثاتفىءرةهالأواساكرذصرد!ا!!!9ة،،ة*شا9شهلماة*

فىثرن"أأءكثةوظاتءتوثاءقفىإلاالاةظيردوأ.اةست!ا"يوسحم

.،7"هالإة-ا

أدواتوتإولكرف)ا)ةلاحأنفىتهـ:ل،وا)ةلاحا)-ءيىإينا)+لاقةأما

"اطرعاهبءنيؤدىوأن،ارىأ!الإتقوموإن،!ال.+تض)االمزرعه

.لاو"ألاكاطق)بد.و%ضهوعهولاءهثصانوأن،ائخ!ر!اءن4ءلبتةررما

بفديدآ-ةأ"رايةصهدأنءلى،أموالاادةأجراضإقرإأحياةادث-)اويةوم

،مربة)ارفىهـم!3اثةةلمواينلذابةقوا.كلم!ماكا-4نا!!إيونلداءنءلميهما

ألف24يزرءونهاا)تيا)-عروممنإؤدواأنءلى،إيونأ!حضباع"الفو"ائر

يدزحأن4عاهراماكان،%دتته،ا)خزمماالةلاحتؤدأفاذا،ا)فبماهذمناضارا

نيرا)ةلم!خأنعلىأءلاكل)67،.كلنا!!إجزاقءسعل.نا*قداتضهنهما

.إصةوداإلا!ا!ثبخطيرأنفىاطقله،"رعاءلطأفىءلىلاو"ألا!لىفى

تتبر4فإز،أبيوندء-)ا!ئز14.إقرتتهأنالىالإشاربر!هخنهأءنالرغموعلي

أبه4م*ايذكرأنءلىودرخ،حرآورثأولد،روماىضىواعانكلقهل

اقىلم!كفىا)ةرث"ل51سائرختثتركأنهإلىأثار،د-اوءصالوفى.وأمه

"ةلاخينا)+ةود"فاأءلى.4ةماة11لىتلافىلاصثوليرآءدتمهلأ"اهوأن،اه!رأ

ا!ا)ةلم!خاءترفءخما4نوزفى(4لواأ"لاثةإلى""-بهـ31ث!تخ!دي-ملاإينوالفرار

دة.)اأنوالرا"ح4اقهأوا)ا)طا"ونمنةب1،ل4!،ا،زرء4أدواتمنازكرضه

.الأدواتذه40إ.عه4"ولببرارالإءزتهـااعتدا)نزاع!نت"ثأماإئ!جرىقاا
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ا!ءةدثتةاضىأنئااالد"رصإذ،لالماوضقرفىفي:ه:ل(ا)مةودهـنقالةاالنوعأما

رغ!ار+"ونزوثتسانءءلىباتوق+)ارهـنتةر*اةب:مج!تلةث"ولاوكاذه(لوباإطارنح!

يجهلأنا*ادةاوجرت.بز8و!هو"-ذةيمانزءتأوبز29وهوزمنأخ-طحا

ر%أ:-،اأرضأنص5،ن!،4النمىأهمهةولهذا.ل!داثناضاهـإمحهادةأ%ر

.نام!ىف)اأولارهنح!ؤ!أنخ!ثلاولذا(الالاىح-ام"-كانلم

تهرهئتأو،لأرضا"جازبءلطجرأ"-إاهةعاتنأإ،)ص"ةاا)ةوعةءىتو

ءادةتؤدت"نام!هلاوهذا.4*دخأوة-ت؟ءت.رتء.ما؟ؤدىد5-)اإفارة

او-هلبئر"آافىأفرم"اإالأرضبأستصجارفعلاةوءونيئاكونار"ةرارةلم!حون

جماء4!نةا)صة*ا)ترىءضفىحدثصاإلىثرنأااتإا-،وآشير،رتهي!

ءلىر"قر!اقىهلفىأء!اؤهااثترك،ا)ةقا."نصنرعآأ)ةوايئجرإتأاصت

ئب.افىر؟أبجارإمنا!لىاء4علىأو،الأرض

ي!إ-كاون،أبهبرنة!ثس!الةلملأحينأنأ-:نحاصالوثا+قذه0درا-4وءن

رها4مه!لكوالماافلاحإيناتءلاظو،رت،لك)رابعاتاتعنأصااضىالآرمن

الأدواتءنوجاةبذور5)اوالمالمننح!!ةسااةلاخاتةترضكان،ا)!ةود

رو!اةيا.نا4ءوابهىتتكان4أأذلكإلى!اف،ا-اقيةاأونو،اطاابهـاليصلمح

أو،الامتلاك،قلاةلاحبكاناإذ،ربة)افىء+رو،كانمافيالفذلككل

."77"قالرقيصالةءنة!را3تزيدحالتهتكان

شاقئ!!ا،ا)ةوا،ينمننونظفىتردأاتياالمظاهرصنزإنذلكوح

ضامن!تثن""فىرورةمن،الأفىلءلىا-"!جاافىأو،!ءسفىالا،جاطات

ف"االؤض+ةذفى.الأرضالفلا،ون!رإذا،تضاتو""دغيقوون،الفلاحين

http://www.al-maktabeh.com،4ضيضفىاربا"ب.رتقبم"وف،فلأن!أزإد8رأ.لههـإن!ا!11تمدإلىإشاشة
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عليهمةررهووماالنزاما!!نءلي"ماوثؤدى،وءتاعهوماثيتهأعرتهمع

الىل4ب8أوحةالضبهذهيبرحلم!وأنه،للأرضرقيهيمباءلمتبارهواجباتمن

لابزسلبولثصهدا)ضا.نفإن،الفلاحهذايتلمأنالمالكأرادإذا.وكاأخرىجهة

د،أنير!87".8قدرهاغرامةيدعأنفعليهبذلاثثتأوإذا،فاءخ"ومأىق

الفماناتهذهإن-ابمحوالم.بالأرضا!أجرثبدلماقالوناأنعلى

مستأجرالاباط!ةيكانأب!ماإلاةمي!ألامنلمايكان،أالسادسالقرنفى

بةنقالتأليفثعفىمامحرا)وارزرةمنجونواأأو،انتأجرأود،او

."79"نيالخالةءنبةبالنيابالمسئوليةالاضطلاع!!ولى

كلاختلف،أبيونفىيعةفى!493،ة5(ة9ولعالقرار"فلاحوضعأنغير

يمتالةرارالفلاحينوءخءنأو،أةستا-جوسدستررفىعنهوردعاالا%تلاف

ثقدموأن،محهءإيرهنأنوله،ا)تازد،قولفالأ،المخوسطا)ه"ر!ضفى

أنهعلىاكليليتموأ،ال!!برارءنمكالموبهوما"-دثدثكافىماالةعانءن

"ةحملأنقهل،،إة،تجةالذايةالجباءقخيفأبونكانولما.د55أورقيق

منأرضأصخعىاتأجرزإذا؟"80!جار"ءثأرضهكلماتأدية4مسئولب

اصهااختصهقل"دتالتىالضرا؟بيةور4ءأفىث"ذإثهاتمنفلابد،أبيون

قريف،ل51علىا،ةشو"،ا)ءصا"بلدعا،ستأجريتعرضلاحتى،الضيعة

يةمأمورءنالص!ا"بية3!خء""ا،ثةال؟سجلنال!فهاهـنأنرادأنجدئموءن

.(81"أخرىإلى

اظاصة،المل!يةالىراةىلأ4اطحؤا.تلاكمبدأمنالتحولأنعلى

ا!يصالناسث!هجحأناواجحءن!فا؟،مصروضعفىوافقلابثورةإلىأدى

بزراعةالقيامواجبمنإعفاءهتقررا)ةلا"ينءنأ،دآأنأو،للأرضملاكا

.،8بابها"آارءمهانخلىالتى،المههلةالأرض

مصر(حفارة-8م)
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نءواحدة"طواتفى"اراوارق4ألة""لهأننزءمأنالإزمهافءنولهحا

،كهيرةخاصةصجات!صرتكنفلم؟ا،ةوصطالهحرأعافىوا)تطورافو"ص

لةلاختكونأنتصحأنهءنالرنموءلى.لادولةاك-امالأرضكاةتحهيما

-ةتجاوزلا4اؤطةعصة"دودؤإن،اقكااعب،ثء44صةالدولةبأرضل.+الذى1

صإة،فىءحاعرةءنيقدمهوما،ةل+،االأرضبزراعةالا)خزامءنعليهعا

أخذت،4تاصءلم-ءلمياتإلىالدولةأراضىنحو)تا!ز.الرىقنواتو"طثير

الأراضىو"ازةوالزواخاكراءطرتقءن،وتةحتنمواظا*44الما-ي.ذ.

الأرضثراءقوريمجرىاذ0نكاوها!38،لمنعت)ذلا)كااعلاولاتءنارءنمءلى

14أة،وقها"ةثدةءنإلإثونأؤأءلملأك،يةالقرخارخءننواكاءنءلى

إفكارإلى"بيللانهأءنارخموءلى.أصرهاإزرثة،لماثألهعىلبذثكات

إلىقياخ"القنبو-ودذإن،ا)5!زؤطممام-طازءنيرة2)اا،1-كاياتقيام

.،84"ل؟د

الأول،؟ءصا)ةب4وجودءدمءلىبههادلالالا"ةح!تلإن4عاونكات

ا)صيفيةا)ءسائبأن!ت(1)صثماة:4)أن!يمابول!سصائبة"جلإلب4أشارعا

صورةب!امما1،!ل"-اا"ذاأن!حواوافى.عءحون!فافىمادارهاءةنؤةضا

لديهتواؤرالفلاحأنءلىالدلالةمنذلاثوفى؟وقتذاكالمةرر-لهصاهب4حقبه

ط"وة4باخو.اطرةقو-)افىبالهجا!حزثضهسفأنلهثصخءااطهوبمن

رم-)اذا5مت!و،أرادب"تدكلينارآد،ا)-ادسا)قرنطوالافحاسعر

"رىما،المالووفرةءا"رامنسأمابءاعلىالدلهلن.و.لاةلإنخ!مجزي!

."85!بهذلا!نثرجيرمقادمناسن!لاوسبولهوأنذ!"وودأزرءنىل.صحت

كلناهضتالتى،يةالدير؟صلا،4اإب"ثنكاوفهوانانىاالهاهـلأما

والآةقاالاربصارفدا.وفلا"يهب!زارءه"الظلملإنزالىالىكبهاقاممحاولة
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رفاتهأنث،ذب!وتهسر،لهطميأسةالكنهمنوجد،مديصماالفلا"ينحن

أنزوما4نتيبعدهاأولاإل.وظورتعتيةالديركازتإذاو.ا،لإكظلم!ن

الفلاحأنإلىي!ث*ماالأدلامنثمةفلهس،والاعصؤبدادالظلممنا)ضرائبة10،

."86"ةيكاديرالمتأخررص!لافىارصيلة.ذ15.إتخذ

:إيرارهاوالأراةىبيع

دلأراضىمعةد-جنيفمنبقمااخقفاءإلىتشيرأدلةوجودءنالرنمءل!

جلاتد"ويزالفلا،الخاصةكايةالمازو!نث!ذقيرمما،اواجا)قرن،ق

دبوشاحانتثرةيك،-املا"قأنيبدوو،دقلديانوسبهدالأراضىبيع-عن

الأراضىبيعوتقرر،البلادتنظيموأعاد،أخيلوسثورةدق!يانوسأخمد!أن

،الأرضعلىعاالوفاءءصئوليةيقحهلأنالمثترىيقهلأنفيسط"ارراقي

،"87"عامةا)مزاءاتمن،"صضبلا

قوصل،باحبوتزرعالتىالأراةىابحاراتصارتاوومانىرم+)اوفى

غير.نقدآوالبساتينوالحدا"!ادكرومإيجاراتتدفعبهغا،مهول21نةس-ءن

ثرن،أفبمات"صاباتأنإذ،الراخا)قرن،؟مد"شتىرلمالقاعدةهذه"أن

منس؟او،السواءعلىوعيةمكقدآقدغكاذتالإيجاراتأنإلىتثيرالهةصا-فى

51أجرالذىفالعقد.صالضراهبارالإيإبن"التفرقةالوفىحذا5فىالسل

أنه"ث،ايجارايعتبرلاقد،الضهياتإحدىفى1)-عرومبزراء،لكتغلن

."88"العخبصرءندذ!ناامنءصية،كية-روانأإءىيةتفاقا"وىجنآ

زةدآالإيجاريدغ،وبشروطر"ؤتوا)مثجرالقمحأرضرتكاوديخوأقوفى

يحصللاو،ألابعضوفى،ز"يمرلأجلالإيجارحونأنالصادةوجرت.ءيخا-أو

كلمنخالياالحصولت!اثأخذوأن،ا)بذورءن4"إةءلىمةدما.ر،إكأ

.اطصادن!ز"قىارراء4أدواتئر!و4بالماعفامدادهيجرىو،،الا!زامات
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،!دؤوأءن،را!ثا!ءعنيتخلىألايئبمتى،ذنإلءقاالمستأجرأنعلى

ءن.كانتالأراةى..ذ"أناواصحن!و.الحددةالأوقات-فىالعهلجميع

،وقئاجفىربهااو!الدائمنظامفىالداخلالأراةىو+لىقحا،تزرعالتىالأراضى

.!ادكفا!لمطاتاأن"بدوو.جمداكبيرا"98"وثطاب،ا)-اقيةا،تعمالالى

أحياناص"إأنهابدو،كاالأءدلىطوال!!برارعةودتجهلأنإلىتمليكانت

،".9،
سنواتعثر

للطردتعرضإذالأ،وال،!نكميرفى4نفعلييأءنأالمستأ،رأنعلى

أخرىأحوالوفى،الإيجاراذتيادةءلى!ت"االأحوالبعفىوق،4أرفىمن

!قدارزادا!قو.ةد،او4بةمحدداالإيجاركان،+ـهالأرضفىبا)بمقاءك-!ت

تمة"ا)ءسالم!ك،ؤدىو،لافدانأردب21ءلم!اران!3الةرنفىالفهيرمفىالإيجار

ءلىالواؤ+4الةرىهـن+ؤتذإعاالإيرارات"ذهأنوالوافىحءاإةدارهذاءن

فىالأتوالأنعلى.الزراء:4الأراةىءنا!ي"ارأد"زض)او،الصحراء4صاة

4اراخالقرنفىارالإي!:و"طن!-زا"تجا:4خر13أتكا،سي)وبهرهو

ا،الكبينلو!طااقةحامءلىتةومالدىالإبجاروصغ،ا)فدانءنأرادب

ح!يقو،صادادن"قرفىتنيارأخذ%رأض-!ا.رعزأنيهدوو."9؟وا،-تأ،ر"

أكااطالات"ذ.وفى،لو!21فىا(!ثاكةمبدأا!زطهقى)الاو،ألائذلك

.12!رول"29(7أوأأوكأ"وىادتأجرذ"أي

:وا)قفةالإزطام

ر!ءفىوالاجتماء.4الاقتصاديةالأحوالبيناتشابهاأوجه.نثير3هناك

"ر!ة)اهذه"ادوما.ىط"ولارو!+)ااإأورفىلاو"ألاهذ.وببن،ا؟يمزماية

"ذفيلبأننةررآلافيفىأ.لهءلى.اوسطىرو!+)41بصةاتسىص5اإةإ+طامن

.،الاختلافأوجهبضنتبينأنتطيعفإذ،الجهتيقعتاقواحدالهنظاءينكان
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حنهناك!أقكا،يةيلإدارمظن)او،ذيةاروما4البدتالنظم."ببزذطيةفمر*ضمازال

،والأمبراظورالتاجبينأو،والقنا)بدإينالشزصةالعلاؤاتمنأثرأى

.الإظاء.4إ4ا)شريمالظواهر.فى

النماواهر-هذه.نن!ي-اسأمجوعضينزكذثتأننستطيعأنناوالواغ

وابموعة،حومةاطإفلوظاالملاككهار!!اختصفىوتتسثل،الأولىالجموعة1

.4"4)ابخنماامتتعاقائانية،ا

ئب،لهساايةجبافىالصهإعمحابأل،زدءتثحدمالىولأالجموعةامظاهرأممنو

،اءساهبايةحقجهاءلى3جارالملأكحققضاه!حصلرةضينطرإلىاوثا"ق،وتشير

الأوتوراجياحقول-بوا15بأنو،ممح"الفول-رالمقرالفرإهب-خترلوابأن

نءجماء،أو،الأشخاصءنشزصحازهالذىاطقأى.(الذاب4الجباية"

،-ص:اج!بةكزالمر4ؤ!ح!ئبا)ضراءنرصقرءو،ءؤدىجةتفهماهو،عاتاب

زمنمةذمروظ4كانالققليدبئ"ذيئوأول.بابكةالخنصاجاظرءاءلالىلا1

حبير-11الضياعأصحابث+تبرقا.لونصرر"لمين،366سنة!إلىخ،ريجييد

جشيمانقانونشبرت،295ضةوفى.فلاح!3علىالمقررةئبا)ضراءنسشولين

او+ةدالفلا،ينبعضأنذلك،الشقليدهذافىاك+ديللثىنإلىعرضا

الماداحتجز،أءوالاالما"ثإلىءنهمزريقدخ؟لهنا،ءباثرة!حكاوء،فرائبهم

."93!4"اةةنل-بةحا14واصمظعئبساةنهأءلى%زءأصنها

لاو،ألابضففى،طيطفىأمونيوسضب4ابات،فسر.النظاموهذا

،انقدوأعيخا4ءةيفجباتماجرار"قد؟هين،خاص،-ابجرمستأدكل"ار

جرثدةتحرشلاو،ألاإهضوذ.-بقىءاومةدار،للفرائبمنهمادفعوءقدار

ةرالمةرح!اكاهح!القمح)الهصا"بءنالقلإ،،نبهثصهم!أة!لة4(صجل)!

.الف!ب"49"!لى
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ءبارتفئفيذالذاات4الجهلملى-الإخارةدتور.هج48.".رعوموته

-.وضوحادبزدو.،ئبا)ءراعلى:صاف!لاثءورنينلذالئكوأوركاتجاا.اوالجندا"

زمنتذلهاأنزست1،روديمو4قرأنإذ،انرودتوثائقفىفىافظاماهذا

"أوأنم،الذاتب4ابباثلننمااموفةاضراهبما"ندفعأنفىاطق،لإوالأمبراطور

.،،اطقهذااةخهـاكءنبولهيىنهياافىا)باجاركات*إةامماءلىبثدةاتبت

دنجيم*ف"ببم!ااتي1ةيكر%1511وظفى4ءنا"تةلاوا*أفرودتووأثحمرت

.(95"يةالأمبراطورالضرائب

هومافأرصلتكسحدودهاكاأوإالذاقيةالجابةبحقأ؟يونأسؤو،ةمت

ار"االاتتولىفلم،اشؤ04يةالأصكندرالىانقديةااهبالهسمناه!اعمقرر

!"إؤوفى.افيءحزممتلكاتتقعحيثأكاديا3إ"إبأوةاصيا51،.2باجرموظفو

،ا)ضراءببهاتدف!ض)1(ءلا؟4وعددها)الأز-اطالىإثيرماأبيونأسرة

الأشخاعىوإلى،إر"الهعةدل111اصةطرأفاذهأإتقررالتىبةالهعرالةؤالىو

."96"الأمواللةتلمختلفةتا!مبإلىإرصالهمجرىالذبن

الى،خ4آلةيهفرءلمجهاءنرءقرماهوترسلأنعليضأودثتوأثأنريةقرت،رود

"ذهءنيخصهمامباءحزياتاؤ5ديرإلى!مأىدؤ"ت!اكأغاخلهبر،يهندرالأ

.،9!!"هير!)ا

ا)ضرائب:

"ياتولاءنيةولارلبت،ءبراطورللإظاصةلاكا4الأمنبصتير!.نت،اكا

.وأم.بروماالإمبراطورنةخزاإلىيتيىالخراجءحما!نءايجىحصارهيةالإمبراطور

عة،رالزطةا)صاالأرضعلىرت"بر)ضا!و،عهيممنهايؤخذكانما،ثبالضراهذ.

فىويةجباتجر،أكأطىد!ءرفى."98"نةبالمؤوومارل51ادمدامهافىاا"تخدوجرى
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ب!ةلاإةدارهذاأنوارا،ح،(أردبمليون!)الفحءنءدءلميون20

إفاذيةضرائبمنسط-خأقرر.وما.سط-ءأص!ءةي!هننىاجاظرط"وش

."99"امورإلىإرصاالايرلم8،ئب،ا)ءصا-خ4نةةصدصوىا!مالمةممودثكانأ

،افبلافيفهانعلىمقدارهافىتوؤةتيمضوالمةررة40الهسأنءنالرخموعلى

زمنا،.ةدةالفترةفى+"يرزد4.الضرثا)-نوىا،قدارأنل؟د"قأيهنفإنه

.،10يلبان!.أورت!زإلىسط-خأ

و"ثهل،!هاجباجرتىالأخرانوء.4اا)ضرا"بلىأن5تال"-)اوئدل

،ولاتعلصامناوغيره:فىنرواكتانوا)لص5)اوا)فولوالشعير:هباالهس"ذه

ء.وبفا.ا)ضرائبذه5وفة،1-يرء+لهينةءدبظ4كأ!كانأأنهمنالرنمعلى

ا:ا)صاالةرنفىالأراةىت+!.و،آ10ا؟؟ش"؟أبلمنثساؤهاجرى

اهن"تباأ،رىأفقاتأ،لاومن،!!!ه**الحرإيةالميرة"ل"؟منلمقررات

خكرذلاثأوينالأمبراطورا،،ظة.ينكباربضارةزأو،اطبشفىركات

.(؟.3"منضطمةثبدوا!زحن"أساهباله"ذهأنغير،ا)طوارىهءن

الأرضعلىإ+ض!"*رر(يةالةةدئبا)ءساءتكمكلآءددآا)رومانوجبى

يتونواراحروماءنل،اطبوبلاأخرىمحصولاتتزرعض)ابلمك؟"لا

فب"ضرانةاتقكنوأ.!"اطراءنتنةجوما،ة!3ا)فارا-ثأو،انخهليوا

البلاد-تغنىبذاثو،!!طاإجالإةتتشبجبذلكألمة!ودولهل،مرتفعة

.الا"قيرأد!301،ءن

خهير،دونالرومانزءنحتى*"ةهرةظاتفئاتمنالبطالمةوفى+4وما

ا)قرنوفى،"رىإصلإحبءلفىتنفق*ضيريبئضرالخاء4الأرضءلىتقرر8

ةساهبضفروجرى،ا"-كيةالأرضءلىا)خاجثبةةسةرضتقرراكاك

ءلىبرهاتقدوجرى،والدجاجواطاموالماعزوالأغفاءلري.ظاوير4واالإإلءلى
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كثيرةأ،والفىتعتبرصارتيبةا)ءر"ذهأنغير.العددمنالفردمحهيماعا

يؤتب."اماعلىالمرا!4ثهةصو-بررت.الأراضىمناطكلومةمحه)!لماإبرارأ

صارتفى،يراظنزثء"بهس1،مروفةيه،الهسأءا."؟4"وا)تنم4ث1،1قطعانءن

فىتةفقأنمنها"فرضن!ف،ارأس4يهةسمعلاو"ألابعضفىتجبى

ميرةأجلىنكانالحم"ذاأنالحةقءنثكانأنهأخير،يرا!لانرطم"ساء

منهاالأنفاقالرأس4لهةصءنضا)ضركانا!هب،"1"والجيثى!هيهالأ"كةدنر

ا)رأسثبةضرواتظةت.ث!رة3أ"رىوأءوروالاخوالج!ورامات41ءلى

حدثىمثلإالوا،دةالمنطقةفىأ!ضأقئتاف"ارتبل"ميل،ألا،باختلاف

يه4ةصتكنوأ."61"محدودة15:.إزاتالاا)ة-سأولا،ع،ة،ةكانوأ،طيبة

وزقرر.ثانلمدر5وءصرناي!-امب-زءصرإين4الواقىالةتربفىالامهروفةاليهود

ا)مزلاءثدغو."1الرأس!70اهبفىرمهظمءن!كنوالإ"كندراارومانإعةاء

اعةاؤمجازالأرافه!لاكأنرك!،ءحةيصالهام!8المعرويه"الهسفيونو.دا5)ا

جانبوإلى."1خاصة!8ءريبةن3،1أربابءلىوتقرر،ارأسفريبةمن

!صدرأترح!ضأف،ادكوسأءيمةازدادت،الا،تكارات.نالخراجءنيردما

.الرقءنا!رثا"لا-قيرادأدازدأنبد"يمالا،اخانحليرء!ادرمن4ها

،ا)!فير"مو"رلاءنتةررماإ-؟بعخرة،أءماهمنيونا،صرل.ىفماوازداد

فصلائباءسااجبايةنةقات)ررفى"ءد4ئباصةفةائباضر!نا)رومانفرضهوما

.،109"4ب!ىخث)اواظد.اتالالتزاماتعن

كراكلقراربدالمواطنينومكانةوضعبرتتكانإذامامعروفاولهس

نهأواإفروض،اهبا)ضرءن"بررفيماثير%-لهكان،نيةوماالرالمواطنة،ق!ثأن

توواالذبئالقاد-ض،تأنمنالرغمءلى،الخوعيةالضراثبنىتغييريحدثلم

."؟اظامحة".1!!الحهمبو.طاصادروايلاالا"كندرأوءمرادارة

نرأ:ز!و،طويلازمنأا!تجةةمحهتةظةظلت4النةررتا)ضريبةأنءلى
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احتاجافلاحاأنذكاثءلىوتر-ب،مالىم"!"منا)ثا)ثالةرنقحدثيما

رأسيبةضرءنءليه!ةررماهود-؟)،خالةءنأردبميئءضرأوءصر-الى

ءسغلفى40الصر.ذ5د!دجوى؟ينما،درها04سط-ءأزمنمقدارهاكان

الأدلةمنيوجد!أئهوصث.،1اأرادب!؟ثلاثةأونب!درأبهجالالث"ةرن

نأبدفلا،الفتر."ققزادت،،ا)ةةدأو،1)نوء،ئبار!)اأنإلىبثيرما

.ا!!مارد!211،ن-!قلا!نثىءأصابهالةمح*زارع

الموظفين،رودكثرة،اطيشءددوازدياو8وباطر"مثوبعلىترتب

ازدادتأن،يةا،مماراإةثآتوب-كاليف(ا)بلاط،ققات!خربعنفصلا

منءصلماأت،الههلةصرفىقاةراءنوفيم،الدولة4؟ام!عالأعباء

ينةق،نوءه"ثبةةسير"ةرالىأدىذلا!كل.الدولة!اباتد-ثأاهبر!)ا

نجتازهاالتى3لهالأظ!نالأ!مراعاورأصىلانب!و!ءا"اوةرش،ش؟؟اكل.منها

نأتلهصوأ،،!*ه!8الميرةباعما!اعةا)!رت.،"ذهتره!ثأو،الجيوش

متبرصارمةالضر"ذهءنل!ءوءا.دائمةيخ،ةصدفلريانوسزمنصارت

ية،الإءبراعاوركلءلىرتوبقر،ءهيخاذ"ؤبنتز-ول،الدولةدا!ةقاأ"اس2

."113!امحءإدنا"كانإءةاءجرىئموهـن،صولات21منيذج14،وارتبكات

بدغم"لم!زالتىالوحداتعددبرد"-جرى،4يهالضرهذهجبايةقبق+!ملو

كا!اجعغامرصارتثم،اتسنهخىسكلا"متهامررتوتقر.(الميرة)4يهالصر

.،؟.4!ة،81ح(ةءرةبالد؟ا!+ررفة!4العملههذهو."نة150

اءيةالزرالأرضءن.سا"4ءنعهارةالصريبةافىلأخرالمقررةوالو،دة

!اصةد-)وتكافى،ه!ئا،له!واحدرجلفيهال50)ابيةوم(أ!ل!لمط!فدانكدرها

وقعتبر،العهلءنحمايجرىوماالأرضءنءبارةإذنكألو"دة.بشةالمهفى

مملنالذيئا!ذرادءددتاد"ولاءددثطابقثمت.و..لر"ف""الىأة
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أو؟لو!!(ة35باتعرفا)صرهـ،عارت،ا)تةديرقالطريقةلمذهووفةم،بها

بها)يةماقوءا1،مة،ال!درتهاإة.نإالأليضات،دار!-احةقىردو،"ح،أ،8،"ة

لدرجةوؤ%،الأرضوسدةا"ثتإتءفلايا،ورذئ."11"هارراءةنوعمن

،4رؤ21الأرضهـنابمفثى25،04،60؟ين"براوخمةاديرءلى،جودتما

ثبرت80.أو،الجباء"الأرضءتنمذدا225أو،مور!ح)امنأفدنة5أو

ذلاث"تيوفالم!رالة"وءلى4"15ص)افةد"وافإن؟ةمةأفرفىأما.تةونز

ممديربكاقهضا.اذىاسا-ألا15هـارىبا،ذدا؟ق002و!نإيرها-مدوجرى،طينا

.ح!هة،8،ةهسأرايبةضرءنز!ل!."؟روما!6؟يئقوعيخ!"صرثبمةلدفعالا)نزام

ازدمجقارسيلةكاذهو،ج!،أ4!4ة5!"ة!!أ!ولأالماثث"يهةوضر،4ال+!!!

.4يهوضررأس11رب،ءرءندقاديانوكهل-هقء+روفىب!كانماابديدالخظام

.،171،الحيوان

ب!ذااظاصالمر"ومءلىتو""ا4بردثءن"دثث!اعتثافهجرىوءلم

الذى،مهروالىءنوصدر297"فةمارس6إلىبخماتارفىترجع،ا)ةظام

انونكليخصماعرأحةرر"ألإنى)،ؤ!يهتكميرا)تخة.ذ،وخ"وة4.ثرض)اواعل.،

منالةلا،ينمنرأسكلفيصابذاوبم،أرف4لعلإوفق!40ر!)امن

."1!8"آمستةررتا1)رأس40وفىرالأرض4يهفىرفكاأن8،يبةا)ضر

لكل."برراذ(فىء!سرء؟-يتينثتينصرو"ودثقيش"ومالمر!ذاومن

"ذ.أناواصحومن،الأرضوعلةوفةما)!رائب!نمهفية!ثبفدان

برنو4حما،إتصودالأرضع!فة!اأ؟،**ع!انا)ةقءلىأساعتةررتالةوعية4!هالصر

،كرومضأر،1،مرا!أرضأو،لازراعة4صاطأرض"واء،اقيوترالأرض

تد،وءيبئضرنرضءن؟دلانهأصمالمرمنو.تت!)ص.،دا"ق،أوأومستنقعات

اكاجأرفى!ءلىءوحد-يبةضرفرةىبقررإذلكو؟صفت!ابربالأرضعلى

لديرذانييز!ازاقى!نكانماإزالةوتقرر،ا)!نائسوأراضىاظاصةوالأراض

."1؟9"ةيور4الإمبراعمدلأواهفىيلا

http://www.al-maktabeh.com
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.،مخةإفةفى.أهمارس)تاامن؟تبالرينزلمنعلىفتقررتيةالةةد؟بةا)ةصأما

ظ،ت،المهنعلى4يهاضراكاةتإذاماإلىو،اإرنن!صالى"ةانونفيسفام

تألابد،*عراقهل،4المفروفىا)ءحرائبكلأناوا"حوءن.صس!ترة

.أتذكاالجركهةمو"رلاأما،الأث"اصكلضتفرةد،او"بة!سم!آنهانجل

.،12القاون!"ذافىكرذالايردأولذا،صطوء4اطلسهطرةخافى.4

محه"حرواثد،المهه"!ذ.3بيمجرىبون*ةدوا)ءصاهبير"بدوئواط

"قو!-ارءونز،ال!أإذاولذا،الوحدات!تئماله!كانماتبضأنءلىالدولة

منءلميهـامابد-دءت!سئولينفبمتبرون،لضير!ةحما4حوولاطت*اق

ءله.اصةخخا"مةصالاتفىإلامراجعقهفيرىلام!ادالةتموءض.الضرا"ب

!يجرىنهأإذ،ء-بهرب*!إبتا!اجنأالوحد-منبةا،طلمويبةا)ضرمقدارأن

اط--كاوت،تحتاجهمارب.ةت،أمبراطورىأمر؟قتصىعامكل

ءلى"المةدارهذاترزجمالب،صاطةأمتعتبرالتىالوالىإدارة"ئولىنم

،دثه*%1ةإ،؟حالصرا"بمةز!لاالخطواتنخاذباالأقاليم،كامزثةوم،)يمالأز،

-بقرر،كافياكارأالأمبراطورر.أبكاقتضىالمقررالمبلغأنالأسهابمنبى%

.،121،ىفاضإمباغفرضى

،4اؤص:اوقىتالأقليممطاتو.ىفاا!اةونالموظا)ضراهببجهعيةومو

.لهفالتىن4وتعةبر،البلدياتاسياأءضهاء،"اصبوجه،المهمةبهذ.!ومو

عنا)ةا،3فىجزسدثدائبر!)ابجهح11-كاةيمنءلىعوثت.عايهـ3وضةالمفر

"يئةءلىا،ثو؟ةوقىت،زج+)اذا5يؤدوالمازإنججبات!ا،-نمأض)ائب"صرا

،ضط،ثفطوادادالأزر"خالدولةقررتإذايبنلا.3عيخغالتىالأءضاء

نكاوالضرائبلواعءلىتربةلم"ولاوبهذه،3المةررء)حمدفعمنلايفا:وا

بةظام،المتأجروارتباط،بالأرضحال!ةلاوارتباط،الوراثيةالالنزامات

.،221"ةازهطا
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يبةضرأناواضحوءن،يةدالنهةبتر!)اىبخب"ت،اككهتء+روفاو)لمهس

نأوالمعروف.أ*!لو9*بكصراررا4اوحدةءلىو"بررت4لويىكانت،الأرض

نةديئ،صريبةتةررتافإ*4الأراضىءا-كهاتأنواعكلعلىرتتقر4يها)ضر

،3اكأءللاءلىقةررتنكاا،()الأث"اصأسر)اكلرةمةرذيبا)ضرهذهعتتأ

يبماتيضرأن4واظلاص.الأرضن..زوحامل!-)امأفى"ىسىالمهلأنوذلك.

ا!.!خيبا،تلاف!تكانذإذا،اد،اوأمرااواخنىتعتبران8ءة،!ء*أ!هـة،هـ(ةه5،

جبا4يابجرى،،ةقداتياجصاأصبجرىالر40فىرفىلة.ةيإئدافالا"6زآذا

.،923!ا!لااصاإلماثءلىرتاقزأحهـهاائراضحوءن،ءمناالأرضيي"ضر

كانإنكااهـءسخراخصفامأنإلى،فبانة-"أصدرهالذى؟3زانونتصمير

إبمةر!ااأنإذ،ا)فقدثةثمةرض)او"اراغفىلكإذوالمةصود؟اث،الجهءةدذ!-قئة

1)ةوعيةيه،ر!)ا.ذوه،ع-طاوفسادارةالإ*بوءقايلاإلاثرتخأأ4الةويى

فى)يصما"ءن؟د،لاأردبمايمونوليرهاتقدبمرى(الميرة)الفح4ييءر.

."؟2"4فطةطيه11إلىسط-ءأفىمنهان"ثتعيما،4الا-كةدر

علىيدل،ا-ادساةةقرنفىاءبلاضربحل!نازتهإلو)هيهاءننزلمفوما

.4الآزيما)4ةاتب-!بالأراضىءلىةد"ومصريبةتةررتنهأ،

الفدانءنأردب؟ثارراءيةالأرض

ه+7!.ا)-كروم

"4؟+اتآ-ذةةاأرض

4نوي4ييفىراءممذ"ؤ"لااءقلحدا

الذىدقديانرساقتر،4الذىبالظاماوئية،ةل!)ا!!ءالبيان"ذايدلو

نأوالمفروض)طببتيا،وةقاالأرفىعلىموحدة4ييفرنرضبهصورة،،يقضى

ذلك،نببإلىيجبىكانوما.الفطتطييةل014لمؤوةمترراكانالة!حا
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.أننقررأنوفتطخ.ابش3برصكانمماا،واالحموا)نيمذوالمئمع!ا!همحمن

ءن-تدى050من4ءؤلةعببة1،4،ددجرىإءاا)تحءنح"ثكان!ا

.،س؟وبرءووهوبرليسنتياأفىةصنىرفةه!إصإطرا،(إينزي-)اأو)يينالنوب

:"؟2ه"اي"شريه-ؤدنتكاصب%يتوأفرود.توأسم

.،يةور4الإمبرانةالخزا!امتاخة"ضا"!ة(ةه!!ا!ةيةالنقديبةالفرأما

،قيراط!فىو!يبلغ،4ءتالزرالأرضان4انالفد4فىءاتدأنأساصعلىيرهادتةفيرى

،؟دةاربافييرأتقديتبردينار0،06"و،*!*ه!ة!حالميرةير"مدءنحدثوما

."؟26"الفدانءنطقرار4إلتةاا!نإة،أإتةا:)4ءفضظه4بالهرأنفلو

يجبى!كانماأهمها،سغيرةأ،رىئبساةفرضتقررولأذلاثإلىثضاف

ءسخ،"-ادسالةرنءنالثانىا)ثطروفى.4والإزليبالحيةالإدارةم"رب

الأراضىمنالفدانكلفرضالذىو5داد+ةلاموظفحةابأنتوأفرود"كان

يط،قرار8أمحووم1أرضءنالةدانوعلى،زمراطانزدرهاضريبةارراء!ية

*(4ارراعهالأرضلى5)تطقرار4إلىب"االهس"ذه"وليانا)باجركررغ

.الأرضعلى)قيراط2بيصهف"وفلهبأوهدد،روم2!لاءلىزيراط!23و

انخةاض،،!نباوءنم1،يرآ4المفروفىتادةاوءلىيةالقرل51واحتج.(4ارراي

."؟2!"وقتذاكالنيل

النوعية"04لآ!*)اأنءلى،ا-ادص!ا"قرنضرائبعنالثواهدلد!ةو

لير4أةغير،با"اركبكلنىالطبقاتسائرعلىومةررة،موحدةكافت

.أنحرىالىباجركهيخءندارهاءةفىاصيةت،بالصاهذهكانتإذأعاممرون!

وأفروديتو*بوليرأنتهإقالاءايهلاد؟ل4"الضرمنشالجهبرسميبيكانوما

."؟28"الفدانءنأردبةسفبأزليرهادتةوجرى

!2كأيبدوذبمايبلعالعاديةا)!رائبمنور4الإ+بمرالخزءخةيجبىكانوما



-226-

وزدر.،الإء!راعاورم"ربيبىكانمااكأمارجرىذإذا،الفدانءنطار!زـه

و"ةبألةجارليسفىالعاديةة،ر!)اتةديركعهار،4"اض4يهفىر،دينارلافآ10

دائمة،4يهضر(دإنارلافآ6)يمرالتقدهذااتبرإذاو،الةدانعنقيراطين.

،السادسالقر؟تفى.حلاةالعادى+ر-)1كاز،ازإذ،انلفديطرهـقرانحوالعرعار

واإكؤ،يةا)ةقدتشهل)ثبمةالضريومكان،دينارنيا!ثأرادبءضؤكلأن!و!

.،129!نادة)اءنأردب3كأ!ئتزآصاوى(4تالعكرواإيرة،في"المد

ل""فىبردفلم،دراسةموفىحت)اززلاا)طدسالةرنفىأرأس!رثبئأما

يرقىرءند4المنطةقكءن+بمعأاولعلم،4ثها)ءسهذهعلىل؟دليسأنتيابر.

بدغ،،لاالأفرادالفلا،ينيقاباتقاءت،أبيرنأءسةباتاح"ىفو،ل"-)اهذا

مدةن5بمرموبوليسصيةحساباتوق،ر"آالى"ينمنمعينة.-ضرائب

والأرظءالأربعةالأبناءعلىتقررترأس4ثهضرعندلهليير،أ،تواتأرج

،031".للاءرضيئأجر!وادة"

هـلملاثفى،"ةواتأرجلثهماذنكاأنرودثتوفىأمونهيرس"هاباتأما

جاللرواا)فاهدزمهرالقدوهذا،أقلأوديةارأبناإ-ظخربضدفعا!نفوات

.له،الىلادورة4با-)14ة)افى4يهالضرهذ.ءندلهلييردأأنهغير19واءأ،على،

ء!ها"دغأنولتتفةا،أرضفىظمةءلى5،!ص048*هلا5حمهماصا)بم"-اوفى

و51وهذ،"آئا"3أح!"تهصرم"ربرآترآفاثود،ح"!ء!)ح!يه"ضرمم"رثرآيناد4يهءص

)ءتقي4ءة!ج!زي)نارادرهزد4بثسةءن،لميلادىاادادسىنلقرافىلوحبداليلالد

وهذاس"؟31"4ثاءصاهذ.4طهبماتة-صتقليس4أةخلهير،(،ها!ةسجمع

.،132"ا)قرى"كانءلىارأعرا4يبلهصء:المقرب

"كانإعفاءإةءىقانونءندةلديانوسأعدرهما،-تنيانو"!ءنقانرن

تبةرم!)اأ)نيدزديا،لوسكاناذاءهروفاوليس،ارأس"بضردن!!ن،لمدن،
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البيزفطىاله!سفىيردوأ.وسارءقييعلىةصكاق)اوواطرفالم!نءلىطةررة

اطرف.ؤساءلىته"ا)فىسبماتحددض)41الكاريةالى:يرتءااوافى"4الأدلةمن

"ذ.أنغير.اإدنسائروفىاطرفصائربينالقيمةا،تلةتا،تقدمالهءس*فى

نءدريةالأص!ةل51اءءةاجرىفإذا،الإزة"ادىاةطوراإلىع"رنإغاالانرز"

،"؟33"4بالمديةادىالاقة!الهثاطادازدإلىا!،ارث!ذكان،ائبالهسهذ.

ن311ءلىالمةررةا)!رائبءنرعاالالهس4،"!3"04!ةمباءءصروفو5وما

(؟34،0ادق"كانءلى،و

الزراءقيالأراضىكلأنءلىأنتيمابوا؟حال""ثدلول،ا)-ادصالةرنوفى

أنه"لىيدلماأفروديضو"بلوفى،و،دة4ثب4ضرعلي!ابةرر4اباجركهافى

،4اإدنبلليرةأردبلافآ6منتقربماجمع،رىتفمر!انام!ءة)اشواتفى

مد070و"ةبإةدرو،4ة-)افىلمحتقر،ر*االىفأثارا،راةطينابندسجلأما

4ةلا،قدار"ذاكانزإذا،4نبالمداإيرءتبز3طغروأى،(أردب522)

وفى.!+تدلة4ييضرذلاىفيءةبر،مهسفىثرالجهلمؤو"4مةررو5ءاعتو"ط

،(رانومبادير8-ذ)حة)اإلى(اإيرة)نيةاإد4.الهرلو"ة"الأحوالبهض

.،13"ه4إفىافه4ثهرفى"ثلمتبرولا،4ثون")401تا)ءسءلدذلاثةئصل

فيثهفي،"-تةهانأوردها!-"،سكلن4إا!!عالوثء4ا)ءكىومجىوع

،4لاة-ماةطي!4المدةا،كرةل:؟اإقدارهذاأنوض.ة،او.أردبءلميون8

"،136"باأورئالجهش!ا.رسمبعاثارمةدءلىفهـمأثىو!ةينهأ"حار)اءننهأخبمر

،سىالمهالةطر"ائرزكاأد"ومبوليماحاكانانةهأفى4ببا)ءسارمةدأنضنااؤكرافإذ

.،137"انزد6ر،..ر..و!ى"يرهاد-ةصنخ!ثروء4إزالأرضا""ا-ءفإن

ض)اكا40-ثئهوا4يهسلهوا(نرستازلددإءد4ةدتالة4هثلقسبرد-ةجرتآ

ر+"أنإلىتثير!االأدلةوءت.الأرضءلىا-ادساا)قرقةمما"ةررت

،انقيراعايتوأذرودوفى،انلافدؤكراط!طصارسبولهأتهإأزعأ1)ةةدث"4ييمماله

http://www.al-maktabeh.com
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ا)ةدان؟ءلى4بالغرصربلغو،ثطقرار11،كرومءولءنفدانكلءن""ررام!؟!

."138"طيترار3و!حنالإولىالةتحلؤهالفبومفىا،سرع

الأفدنةطمقىوأن،قيراطانا)فدانءلىالمقررادمرأنافترضةاذإذا

خهمبعددينارألف005فىوالمقرربحهوعكان،فدان6ر8..ر...بكاءر

الىحولناهاإذ"ستنيانا)ةمحز.نهـنجمعهومابمرى."139ر4الجباثوأ"لمورالنفقات

ا"3!ة،،ه!،)ةـهالنقديةالميرأنواإصروف.دينارت)أ.ول.-اوى!ار،ءال

+الميرةتبلخبانروديتو4النة-دتالمير-أنكا،د،نا؟ألف800تضيف

الىيرسلالذىاظراجءنجانهايعتبرذلككلأنوالراجح،68!ه*ة!شهالبية

ءلىالمقررةوالفرائب،الجركيةا،جوسث!ذإلىأضفنا.ذإذا4الة-طنطيد

تار!ت"او،4الإءكراطورتا)!ياعمنتؤخذوما،تواإ3واطداهقص!روم)ا

نحوالدتلءن!ي،نونيهظ،ز!5)ااطءم"ة!جبيموم"لمر،4الحكؤ

.،11دينار".مليون2

بتبر،والروماناليو،نزمنا).)دياتفظاموفهيم،(1)-خرة)والالتزام

مناءالفقريهربأنإلىأدى،!فيرةأحوالفىوطأتهـاوافتدت،4.ضر

،أرةر"وزتهق3!مكانن.و،وا)تزاسانهاأءبماغامنا؟قز)!ادكان

ءن3عليمقرر4ماهوتؤدواأنعلى،عيخوملمن13%ار%عنتنازل

.!41،!ب5ءسا)ا

ا)باجركيةموفافىبر3فىرائبدغالىنزوعجزةطى5)اا)+ءمرقوحدث

الدينار،عنقيراط2بم،17؟ين"تراوخ!ولةا)ضراءبجباةؤةةاضى،الإقابمأو

نظامأنءلىعيخما.أونةدآأجره!ةس!40+يةاقراكلدةوتقاضى،،باضرلكاب،اوفقأ

الموظفينمعظم،مرلولذاالإمبراطورلثرجتضحادس)اا)ةرنئرو"ألا

.15قدركانمههاإتءكاذكل
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-مىمنبهيقومكانما،المةأخرالهصرفىروفةالمهالالتزاماتومن

ىت)صحالقريةكاأتإذامابرا!أن4واجهمنالذىط!450"4!ا**

نأ،على،ينصخرةهب!ة.يتولىو!ف،الفلينا!هفميا.منلهاالمقررنصيها

."142"آروجأ،رماحهمعن:يتقاضونالحقولحراس

ألةنواتظيىقكالعمل!لو!!*"80؟!ة4!باصماإمروفةا)-خرةأما

خير،"سخرةأعالمنأنهاءلىالؤإه!فىإشارةءنيايردفلم،ا؟سورإقامةو

نىا)سخرةالعرب!ؤرتوفهيئكر،مهاالفلاحبنإعناءدلإلإءلىليسغفا"ا!أن

."183!الهيمزنطيينءنالةظامهذاأ،ذواا،-دينأنواراجع،تج!اةابعدمصر

قهذ.يةالعضونغقلتوا،نقاباتفىنضنماهـتا4ا!لةالحرفأنوفاإهرومن

وسي!أنهملىاطرفةظامنا*وراواتتدم،الإبئإلىالأبءنالنقابات

يبةا)ءسمنيدخعاولكلأنوفوالمعر.الإ)نزاماتيروتةرئب"ءسالجعناجحة

الةدرةالىالالتفاتدون"14"العمالسائر4يدفىما،اط-عومةتررتهاى)ا

الأدثرفىيةدةجوأعالاالذيئتؤدونارهبانأنالحةقمنولهحا.الإنتاخملي

.،\،ه"4يها)ءس!نإعفاؤمجرى

تقرويهخا،"بيزنطىالعصرفىنجبىةتكاالميراث4يهضرأنءلىمايدل4قولدس

ية.روطا".إلاأنحاءسائرقالمبماتءلىةد،وم4يبضرالثالث-ئيانفالةزمن

ء!ءلوتقرر،الإاا!:اجروصولعةدالموانىهفىجبايتهانجرتوسالم-3أما

يةاجالإصكندر،ر"فخار،لموازنةءلىيرد!زيي،ضررتوتقرأ!انها.من219%

."؟46!بم-فبنزمنألبتأكاغيرةاجوسافن.ز

مصر،حفارة-9م)



نئ!جمقالففئلاا

اطردسةا!عنظيمات

ءن،الراجالقرنفىن!ثأالذىالحربى"فنماأمالأ"لمب4اظ"اهضاختلفت

،4الإمبراطورتمنالأولرص+)ازءناطربىالنظمامبهااصمىالق"ت!

آخر،إلىح"وممنةلو!حءوس!فىت"!تةل،نظاىجهشف؟%"ءن"دثبما

!تقل،توواعتبارمم،المئاةفىؤءنالفرسانقؤانةصالءنجرىبكاو

."؟!4ثالهصكرالفرق،"نمتقليلأوتصتيرءنحدثبكاو

الإءبراطوربتطعبيشأم،1،تاتطخكاينبدهن!و،دقلديانوسأنلك1

حين!ع،الأخطأرمنلخطرقيهرض،تهممض!حءنن!مأىإلىيحركه،ن

أ!تاليمفىبطئرا%يوش،اوزتنةسفىحماتتياتولى"تالإءبراعاورأطراف!أن

النظاى،ابلجش:أساسيثينذةين.نيةراك-+)اا)قوىلةصتأبذلكو.أطرود

"حبابيش"-ذاأنلى5يدلوالذى،حه!ة،"(!59ح39-ابا!لعروف

،الما+4اطروبكلفىالقيادةتتولىالإمبرا!اوروأن،هت!رحتقالإمبراطور

الاسما"ذتطاقو،،2!ح!هة4،،لا5وأ"باعه4قيث!اا)ةواتذه5-+ةبرثمومن

اراج"قرنأواخروفى.،3"*ح*ةاة،هـا!ه!س9!+لموالةرصاناح!ة!هح9ا،ثاةعلى

م"اباحداءااخهرتقوتانا)فظاىالجيشفطاقفىيدخلصار،الميلادى

قمتبرالتى،"8ا!4ة!ةءبا-3ىر"ألاواثتهرت،"8داح40"ح9!ح"أة"هح9

!حرسا؟واحنفنمات،النظاىابلجشمهايشألفالتىالةئاتخيرةعن

.ا؟اط!فىأوالةسطنكاينيةبجوارمعظمهابطيراو،ظصةصفات"نالإهـبراطورى

الأطرافءلىطينالمراالجندءننةروكاأءلاآةتالنظاميةالقواتأنوالمعروف

افنهرواالمئهماةمنجماعاتالةوئننئ-اهإلى!ضاف،4نلإمبراطورثالخارجية
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فرف!ومن،غارءنأطعنجنيدمجرىالتى،**؟ا*ة*اولعدةثعوأت؟سم

اراحدةلهفرقةعدديبلغصضيرفرقأيتمةائ!ملاومن.الجرمانيمطبرالمتبروصائر

."*"سرقخسهاإ"يمجاوزلمالفرصانمنافرقةأفرادعددأنعلىحينل%ر،لف

الأطرافجيقباصمالمعروفةفص،ازومانىالج!شمنالث!انيةالفئةأما

الجندوثقوم،يةالإمبراطورأطرافعلىبرابطالذىاة"،،ـه؟*ذح(الحدود)

ءلىيحوزوغاو،(ج**"!ة!ةا4!!ح"!الحدوداءخدادءلىالواقعةالأرضبزراعة

دتولهمقعندالإفكالمكأت"ذ.أبناؤمميرثو،اطربىمالإزطمننو4،نها

5،5!ةيبالحر،!ليدمة

وماورد،وقنسطخكايئدقلديانوسزءنارومانىشالجهقؤتقدبرالهسيرومن

؟ا"بنحوالفرسانوءدد،ألف250بخحوا(شاةتقديرع!دءنالإفاراتمن

؟50بنحوالنظىالج!شققدبرمنوماحدث،الأطرافجيشفىوذلكألف

منيخلوولا،ثكموضعيعبرث"ذ،كلالفرصانألف86،()!شاة)إلف

،،لمعروتيتفماءلأتذيئاروماالفرقةأفرادعددأنث"ذ؟!!ريدالمةقلملمبالضة

،جندىلافآ،.إلىلافآ6منقدبم!عددهاببغكانارومانه،الةرقةأن

القرنأواخريتجاوزأ4الفربعددأنغير.،ح!84*3قائدأمرهايتولىوكان

ءدديباخ،وحداتإلىالأطرافجهثىوانةصم.الجندمنألفأأوألفين،إراج

.(ح040،آباعصمقهلمنمعروف!كانماإلتقا)ل%ر؟...،!مإوحدة

باسمتعرفأنثصحجديدةفئاتئأت،السابقتينالفئمينجانبوإلى

الإمبراطورةعصرأوائلمنذ"ارأنه،لمعروف.الإمبراطررىاطرسقوات

مؤنفماوكان،ينا،قرمنحرسبالإهبمراطوريحيطبأنيةضىالذىالإجراء

هـقثأثم.القؤ"ذ.أغصواتخذ،الجرمانمن"لمبلمولايئالمتبربرءن

واففلمت،535أحهش،40358ذ!ة*ة،8،!3ة9اسمتحنمذثا،ساطرمنقوجدثد
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دقلديانو!را!لاأفىاتثم.والدنيالمالعلبا)طبقاتمختافمنورومانجرمانكل

ألةوةوتعتبر،القر"انمنا!ءوثطر،المشاةمنعخهاثطرتألفجديدةفئة

الفئةبهذهوالتحق.القادةيبلتدراسنخدامهاوجرىيه*"9ة،خ،44!الختارة

،النظاىشالجه!نإليهااةتق!اقاتالمليءتلفمنوأنراد،الفمباطأبناء

4"ح5،،ةح13،ءالةنحؤذتهذهوا.سالموثفةالشرأبناءالأسراتمنئفةوطا

يةيسرحتى،الإمبراطورىءمربالةأفرادهايرابطو،الإهـبراطورخواصأى

امي"الو،القبلمدةرجالبختارمن!مصوفالذيئالأسخاصالىاكرفصبراطورالإ

-4؟ةأداقياماأ"ياناالإءبراطوراجهمإيعمدو،فالخنماابالجيشالهامةالقيادات

-،العادىدىلجةاعلىنةادكافىيدونيز4")اهذهادوأزر.اماصحةاارجتصةخاأعمال

ةلوث!ارءون،خاصةرو"أوا."ءإزاتمنصارالمبكلاو،ى!1،وضعءن!ما!ب

4عأءنبكاا!م،ا)ماه!المةاصبذوىءن14،دنه4ا)مابةأفرادالأحوالبعفىفى

ح!هظ49ء!!9(أح53!لمطكولت!تلقبادةالةوةهذهوتخضع."7"4ملحوظ

."8!8ا!!،9،!،!*،ةاة*ركا-هلامقدمءنتةلمينيضبرونو

اسموا!ؤذت،ذة-ماضطينأ"ثأ!هاالتىالفرقة،صر-طازرقوءن

ءنافصلممجرى،،ومتبربرة،فيرومااعرفىمنةهؤلةوى!مهـ4!ا!س،!ا!،ة!*ح

يرقبطو؟!له!ا!ة9،!*ء"ة3ءة3!لهايئووالداس؟زلتخضعوصارت،النعاامىالجيش

يرتديهلماوذلك4!ءحة4!،ة3"اباثخهرتالحرسمنأخرىئة4بالاصكلر

.بيف!اء"9.5"لةمنأنرادها

كازاالذيئنانييناجو1؟افلاسةةالهزنممالم،954"احءدر-ةاسمأنالمروف،9!لاأ

الةظ-"ذالمطلاقو،رى!!،،ةححه9أ؟لجناادقابفنيا)مالابلجاعاتدروحملجةون

نراغممفىزتقضواصص،الإءبراطورىلالقهسفة-ة(مأعد4لأذ،قفماضطينحرسى

طواثفصعبا)قسطمطينيةوكان.الإمبراطور"نالأواعسيتلقواأنالى،وخمولدعةفى

؟بيوزترإدتهمرويتولى،الأشداءالرطل.ن005ىمنهاكلاشتلمت،الإصكاريةمن

)8*،!:55.اةع37.0.انطر.الأولىالطيقةكوتاتمنعادةكان"وى

!اع!!4.ول84.+"0،9،0".!6.
http://www.al-maktabeh.com
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والآخر،ةاث!ملابقيادةخاصأ"دها،نيي-هئرمنصبينق-طةطيمنأثأوأ

ل-"طبيعةوتقضى،ءبرطورالملينا.!يفئدبهماظأنغكار،افرطنبقيادةتماق

أثناء-ولياأن،الأحوالبعضفىجرىأنهءلى.الآتر!عأ"دهما+تمدبأن

عاراأنوالمشاةالفرسانقائدأتلم!ثوأ.الصاثاا)قيادةأمرالإمبراعاورفياب

الميلادى،الراجالقرنمنالةاقالة!تفىحدثثم.واحدفخصقيادة!وت

اصاخة!ءنا)!ادةزصارت،الإءبراطورئنوالةائديئإينا)!هلةةةطمتاأن

ورالأ!قلا،لهمفىحفيمنكلءلىا)سلكا،لاةادةو!ار،كطر4إ+رفىاملدوق4

.*،1.!4نهد!اوالإ"راءاتالجرائمفىإل،ب-غ"ثصلأص،اله

تةررأنءنذأنهءير،ا)رومانواطفين11منف)أت4اروماذلمهافرقاظلمت

،4ارومافيارلاثاتن!")ح!4اإواعاة"ق!خ*،الثالثالةرنأواءلبق

والفر"انالمشاةءن4ا)رومافيتدالفرقوأ،وارعاياالمواطتنإينفرقةة)انرا)ت

اداءدةالةواتت،اكإل،ممتازةمكانةأو4ب1401المواطنينمنلأ،إؤلةة

أرقى،برالمتنامةصرامنء.ظهلهالف"أأك)او،ةوبالداأطراف4خلىابكاالمر

."1؟"ا)ةيادة)ةةس4+ظاضهوا،ريمةوماالرالفرقءخهالفبةأض)ااةواتامن4ءكاة

ىل"ة)اوجرى،اظدء،منب،ا"ألاباتبادةضىالذىا!بدأإلغاءرتقرإذلاررحمو

!بروزلملأ.،ا)روماناإواعانجاءلى"باطرافليدمةثفرضالذىاإبمدأءن؟أيفهم

هت"ثد!ءنالدفاعتالةفىإلا،4ت؟!صالها!لادمةءلىالرومانا)رع!تاأحدإرظم

الأحرارالاى!افىدخلألاإةفىىالذىالمبدأأما."؟2"رطكبصرفىلهاعند

رالجهشقء:إثأنهأوالراجح،4ة!.طب؟ثتمأنهءير،4عاثو5،!ءلىباقي!زفال

.ا)رزثق.نقلبلد!عالافىالروما

تائد،يىة3-كأة.ة":ا"بة"أر،دةعلىح!ه!س!القوهـ!ى)ةبإطلمقعار(*"؟.)

.ن،صر)ةامناصطوئداقاو،ةااكص!ءناو14؟دوقا،ناةرسااثدقاو،"طثاة

ع!!.ول!م4.""100،9".47.

!!055:37!سأ39.0.8.
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.ة*اوو،؟لرج.إلىينةصنالمجندبنأنلنايقبينذالة.ن

تقدمونا!ين،ةبالأجاأوالروءلمنءن،ينالمقامرمنكبيرد!ع-1

ثهادةكلمنهمحص!ن،ا!ساكرورجنيدالحكلفالقائدأزفسمتلقاهمن

.هامل،*!"،ةح!!قبولمعلىتدل

وثصقد!وت،ي!"بهمبينمنا!لملاككبماربجمعهم،ابنديئمنفئة-*

قالضباعء!عالمقررةالإلتزاماتءنذلكوبعتبر.الهجنيدقاندإلىبهم

.الولاياتبعض

هذ.أنغير،بيه1حر!ثنحذأنإملزمالجندىابئأنا!هروف-3

.،ستنيانزمنقهلبطلتاوراهيةاظد!ة

الحدودل"ادتقعئ)1،الأجانببنبرالمتبرءواطنأوتازلتبر-4

واقراسةيئالذالأغرابذ!ؤلاء".ا)+سكرىالشجبدءمادرءن،يةالإمبرا،ور

.،الرومان!ااأح!ضصيةالحقوقمنلممليسأنهمنا)رنمءلى،يةالإءكراطورفى

قئضع!،جماعاتفىتنظب"موجرى،ا)سالرماتيينأوالجرمانءن33معظىكان

.،؟م"الرومانمنظدة)-لمطة

-الصحرىتقىاو،اط"الديمقرةف!)االإءمراطورىش؟؟اءل!غابإذو

ر"بخةإلى4ةايض3؟!ل،ق،الجيش"لكفى-وفبأصلكانأيا

،،\،

لهؤص

معركلآدرنةعلىتائجمننرتبءا،الجيشتهيبفىالامةيراتالةومن

.،المشاة"نالرومافيةالنرقعلىا)حا،قابرمانالفرصانرا!تامن378"نة

صهاقامالتى"تجربةدلتأنبدجيهاولا،أميةمن!نرطنماالأباطرةأدركإذ

الذيئا.،الفرسانات"داء4بد،السلاحهذاأهمهةتيودو"يوسعلىالإمبراطور

عن!!دافعواأنتهيردوبومىبعدا)وومانعلىقىغوإذ.نتصاراتهازبفصلمهمأحر
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المئا*أتحينعلى،الفرسانأهعيةانمدادت،الرقمنالجرمانضدأفالمحهم

.،بىر!االتنظبمعلىبيةاطرفىاظ!الثورةهذ.وانعكست"1.".فأنهمقف!اءل

"الأخرىالتغييراتوءن،الرومايخةالفرقفظامفىتضييرمنتمماعليماوترتب

فىالرومانخاضها"تيالحروبنتيجةوذك،ارماةةي.هأدا"دزامنماكان

."16"ىفالروماالجيشفىاللاح"ذافدخل،الشرق

لة،حدودها-ايةفىالةظاميةقواتهاعلىب-ختعفدأروماأنكل

،آح!ح*824!!ا!،ح6!ا4ا!لةالصةبرةالإماراتءساعدةمنأبضأأ،دت

اها!ضمموااخؤا!ه!س4لها49.بفةفقىابكاصاهدةارتبماواالإماراتهذههأمراأنإذ

لخار"ىضدالعدوايةءنالإءبمراعاورافونثد!ثإذو،3صمنةأت5فهواايدعلىأن

عايهم،المقررةالأتاوةوالإءفان،يةالإمبراطورحمايةلى5الحصولمقاةلفى

آه!4!س58،ةبا!الفينالأمراءهؤلاءواشتر

(ت)121أوالمعاهد)التاجالأميرأفىحىإذ،أخرىصةةد!+)ااقئذنم

الذيئالجندأ"ورأنهعلي،ةن-)افىاهالاءنءصيةم*بلغ!الإ*براعاور!نيئلقى

والهربوظز،لةباواللاظرنجاالأيئالمعاهدنهؤلاء4و.المعركةإلىمرإ!"إلتعهد

تعاهدأصاسوكل.بيةابئور!"أطرافعلىوالأحباش،الفرات3رعلى

جنوبالواقعةبالجهات(الةوطاواجا)قرنفى):ستبودوبنزلأ،ا)قهءلهذاءن

.،17"نوباالد!!ن

م51أثض!اتخذت،كرا!ا!نبمديدةفئةتألةت،اظامىا)قرنوق

،عادةالأجنبيةا)هناءرمنكرهاهـااختياريمرىح!حهآ3!،ةالاهديئ

يؤلفونوعاروا،اوومانتقاد"يقودمو،اتمممرتهدغةمو!حلاولى.و

قو!ا)صساكرأثد.نا)-ادسالقرنفىوأ"حوا،بىالحرفىالظامخاصأبمقطا

الإمبراطورى"8؟،.شالجهفىإه!وأكثرم
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ادلمدس،القرنحروبفىكبيرأدورلملعهت،بينر14امنأخرىفئةوثمة

أتضأ،فيينالمدلكبارةالقادةكهاردأبإذ؟اعبالأبأىلارالبة3باواثضرت

كرء)اؤلاء5ذؤ!او،م"1،"رعأوصلم"44حاثبسلأفة-3ؤلفواأنعلى

نرب"غيرقارب:ة"اظاص،يةالهسكرواتة)ا"ذهأنءنارغموءلىالبقلار!91".31

عددوتؤت،استعماله2ثالإجراءهذازإن،ا"قشدامما،رمواالأباطرةوأن

-صشارالةا*ةذ"+اكا،له"اصى"رسدهفتأإلىلجأالذىا-ءدانروةءلمااعالأته

مسلرين!"2"أتباعأ!ضأ

ا)ثيرخمجلىمعىل!أكأا-3اقنسهالولاتاتفى4ا)حاطأنفوش+إاو

"أوأ،الإصبراعاور)-إط"اظافى.4اولاثاتمنكاةت!ءسوأنلمادفاتوأو

تهسعدونمهسل%دثأنادةاتوطهة،منلأحدح-تألاعلى!ا"ركان

فىلاخلالبمء-تود3وف!ا،يثءن4"اخة!!أ.نلمهسلىوذلات"اص!ءفه،

جةطاااددثتوا."حاطاولةالدوء4!قاإلىا5إمأ.نروع"ثصومن،يةالإءبراعاور

بهاسط-ءأوخلذا،!ايةقويةحر40حاءتإقاء4"نكالمبالأمن،ةظ.إلى

ط!ب4الما"ةا،ساءدةاةواتاءنة!لملأ،4رومافيزر:ثلاثءنتةلمالا

نء"زفرب"-إ،فىالحم"طحاأخ"إفالذىتيبثريوسأءرثم.!اد*ةاة!

)-!ولةآظر،م"!)اا؟لجش"ذاإلىماسةت-يلاطا،4أنتهينأنبعد،افرقا

.ء،21مصررءتالدفاع

ءددى"ؤأإلمغ،زرقمنالإمبراطورتةسفىاتتتأفىالرو!ا!هب؟اكان(*2؟)

ا،واكاخينسوىفيهادصبرة!جولم،،بندى)فأ51س)ؤرةة03الأوقاتءنوقتفى،ا

الىتنةحمو،بةدى.آ...،....بماثول،الوا"دةاذرؤةاوكا.ت،الروهـان

الىا)محتطهة":ة!مو.رجل006الى"و-فهلو،(شا)95ء40مماكلفلها،ئبضا!ى

اعدة،ااتإةواماأ.ح!ة*لا،!حباسمفر*-ولبر؟..!ا"ثهمضهـايةمركل،!رايا6

=05*لنمامال.يفا!"كل،افرسانا.ناتلأوآاثاةا.ن3خاثب)ةتهـنؤبأ"ذاة!*ة
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ية،براطور4المليى.ا"ألاالجيشءنينهتكاوفىفاالإزلمهالجيشيخة)فأ

:ا!تباعءنفضلمر4ا!سابا):لم!ثاتا)ةإايهثننةأنوأستطهيم

الجند،تيرةءنرادهاأةيعتبرشا!ه9!8!حأ!أةم"ابالمطروفة،الأولىؤالفئة

يجرى15ادأؤرأنوالمعروف،ارومانىالجيشآهارءن-ةئمان-،أ؟فلونو

!بررىني"سداإ.لمهأأنإذ)بارراهـ4أو،طوع%أأو،الإرامبطرثقتبربدمم

نأ،الةطوعءل!ونر*ب.(،إ)يمنو."8تاؤمإآا)تيكانلةرقاإإلحاقدمومتماإ،ا

"23،
برةءببرءضاءسؤيهالدت

،اطدودءلىإطترا،ابةد!نأ"رى4فئزبمد،ء")ا"ذ.أب"اإلىو

شي!+ثو،للأعوالةاطدودحرا""أمخ.!.و،افالأعارإمححيش4المهروزوهعا

ومن.تنادروهاألاإثسطاطدودءلىاراز+4ارر.اءثذاةىالأرءلىادءاأفر

او"دال"زي!4ءةبيةثةأفرفى"ئعاهثقهجرىا)ةظامهذاأتاعلةق

."-"ةيمانزءن

عناءس!ت!و،اإءاهديئإالمهروفو،"ابيويقءنا):ا)مثااةوعأما

نءلا،اتاولاترعاتاإيخا!كيجندون15اداؤروكان،د؟اقإمرةقىتلرب؟...أو=

الى!روا)صاقا)ةرنوفى،!)أ؟03الىبرء"طسأزهـتصصأرحاالاءددوقدر.ا*:يخهالمو

كاأتالئا،-اءدةوالآلأتاتا!-ا؟-اءدد1):حةهق4وبءلىفمرفولا.ف)أ220

ردلإس!ا"نس!5:؟لاظر)لآتر"نجاءنا)صردذا5يرة:)أ،قار،3!"فىةصاةمرا

مى!ز"ءلى!لأءصطسأنءلى.(921سية"ر511اكي"ةا،ا)+ربىاةتحا"تيربص!ألا

شاح،ألاتدوار،لاو،ألاوهـدأت،الأموراصةرتأنبىا،سبطةالمراالقواتعدد

لاياتآو!لات،ا،-اءدةاتا)ةو.نكتائبع-ونرق:لاتبكمرؤصار.أعقابهمعلى

إطترا،اتاةواذه5وهـن.ربل)ف321علىءددهاءوعإديزولا،ا)ةرصانءن

إ!اترا،!نأفالرابحا)تا)ءة!اأ،(؟)حونبا)الدلتارأس!:ءأصرىو،ةتردة!سإلاةذرزة

-جافىو:لاث8ةيردت!سإلا؟ئلاثراةطتال!تا:بوهـن.ة.-"فىأوأةطنطإما

)شارةتردوا،"طىالو!مصبذلثها،ةصودولهل،لإزلحامن-ةقىزجماثلاتو،(انأصو)

*!ساا:!هل!،5،لم!!4!م4،3ح!هل!،13!*آ!شاة"3(!:رط01رصاناغااضع"و)ش

له!.ول.".!00،015ح".*.؟243-24.0!.

http://www.al-maktabeh.com
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تة،الإءبراطورحدودحارج!.الوافديئينالمقامركلاليهموانحاز،برمتن

."23الإمبراطورلاقبلمنمعينونفادةفبادنهمبنولىو

،ا!)إالإظرجتض)1بالبقلار،المعروفةالفئةأيضا1،أجوريئ!و

وهؤلاء.اعاشتهمورواتبهمدغءلىيقوممندكلخاصاجخدأبنبرونو

الأقالإمدوقات،أءثالالإمبراطورث،موظفىكبارإلى"ورمىنة:نوعينعلىالجند

وأكات،الأنرادلبعضجفدأخاعافتؤلفالأحرىا)فئةأما.ابيشوقادة

بعرضالأنرادهؤلاءصيدلهةدمأنأ"جانايحدثأنهغيربالجيشصلةلهؤلاء

ءنالدفاعفىبذلكفهبهون،%اصةأجورمقابلفىالدولةعلى،دماتهم

.،28!ةيالإءطراطور

تتإقذة؟،ر!ء؟طةاالمرظىا)بيزالجيشفى3.لةنتكاا،.ث"الفئات"ذ.

إصفىفىبكا"إراااطامياتإلىيات"بهردمثيرشاه!أ(8ا!س!8،حا)نظامىبابيش

ةجةولمةدوا،!هاء)ة!"هاهة9فى33!أاك!ة!9كاز!-)ا،أءثاللبمالأزان!.

-.يةالإعظرفىوالاثحيررثين،ىوض!صرأ.فىكاوا)دا"،!"،!ة8*فى

و"برر،الإمبراعاورىابثثها*تةتزاع!ااجرىا4!،التواتهذهأنواوات!

نأثدلءلىلا،5،ءأ!تاطامهإتبهـذهارتبطماأنءلملى.ا،وافعب!ذ.!انزا!ا

اعالاتياجرى.الأحاء"ذهأنإذ،ا)+فاءسهذ.الى3أ"لمميرجعابند"ؤلاء

تذ"-اأنبدو،برالمضبرالعةاءساتفىدام"ادبخماليماق)االعهمرمنذ

نء3ارخءلىباطاورياتا*)اءالإسمؤظل،الأقالهي!جهات"إئرفى!امواف

كليقدمبأنقييدمجرىابئدأثفالمعروف،يلهن!جمة)انظامتغيير

وأا)ظفىعطرثقءنأو،4أراص.-احةمعيمفقابند.تعددآمالك

أوبه4ابكا!!االقوةيؤ)ةونالذيئ!إقليمكل،كانأنذلكومطى.ارراثة
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مزى7معظنةلتتغ،ةحرالمرابطا)جيىكانثمن*و،خها4الأحبرالجانب

.ء،256يينالممر

كص4تالسلامة*زأأثناههيلء+متىق،كاجندى4الأسابهوالمهنةالتالكاناذو

نأا)تانونوحوم،كأفإ:سافقىصالسلاحخدامة"اممارسةقابضى

.نء*فردطصابث..لمو،بألاوزضى،اللاحاتخداممزاولآءنالجندث:صرف

أراضيهم.بتأجيرواؤيةوألا،ا)تجارةفى+ملواوألا،ادإلأفر

صارواا!فدبعضأنإذ،مهسفىصائداكانالأخيرالإجراءوهذا

من،حقورنيذلاثمثال.او"ا!لءنبوجلةأوارراثةلهقطرءنإما،كاملا

!ر!!لماءوكان،بوليركلءوفىانازلينابرا)بربينمنهدي!تيق،رى،(فرودتو

يةومءنيستأجر!نغاإ،بنة-4بسيت)!ايهن!أرضوقكا+"،دارا4"أرمةط

"اتهمعلىطكأما4المدفيرو*ألاهـناو"رامالجندبضأنعلى.زراءحماكل

.،ء(26،ييةاطر

وهد9،اك"نيدعاية!،ءافالإ:س-فىلىخاعأ.وظةأأنالىالإثارةسبق(*52)

،ام!رتةا.ةلاء!ا؟ة!ةعلا،-ةررتوءتي،ع،غ،خ"ة"ع؟ءما،+روف"وا!وظف

،لا،خد،ةقدمينة،اءوأطنفىعادةالبضيدوسبررى.أ!الهكل"نب"تأنءاجهتحتم

عله"م2توزيهتةررينا؟ة!اتتجارتمر.ني.الدوقةاؤةموت-وذهـعلىد12:)االأصأنءلى

،قبنيرهءلى"دل"،04!3ءالأث!ادةفيدركلغ!رروء:دءذ"بالإز)يم41*تإتت-ائر

ول88حه38".!7-55.:اظر.بهـا،لاىا"ب:!ااسجلفى4اصيا:حاتوتوصى

بية"رالكلأإومونتةا"وكا،وفيلاا"نتيناوبيخاطبة"ةودأنذكن.و(*62)

،ةبرهـئةر!ءسيينوكانت.ءدة.4أءراء!فىفخخدم،-ةن)بض+ز-كان.فيةوءد

ذلاثزجيلوه!.الجنادلءبروؤجهسيينبنالةلبأعالمونةفىكافواؤدادهلم1ل+او

،الدورإحدىءنطةبأاصتأبرآبضدأن.تأرسهيوىفىبرىما،تأأ

آهودورءىأرادةلمالأبكلاثأنةلمألوفءنعار،،يخاا)ةواءنءمالروعلى.آخبزا-ضخدمهو

.ذلاثيهونأنا)طبيهر!ولهن.نيةءد،رةأاو:!تلكيوأن،تيم10.احبهاط؟ائراكأاالدنجنار

لو*!ه!3ه56.0.-57.بكلصسالجيثرففعواملمن
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نأإلىد"قكاةتيةرك-+)ااظدمةإن،ية1)ةظرالنا،ء4ءن.،والمعروف

ية.الإمبراطورأفىاءئرا"قبذكاثالهادة"رتكا،4سةبن"أرافيدىءمريباخ-ا

امتيازاتلهوعارت،44اظد*نإعفاؤ.تةرر،ا)ممرمناطدذا5"اوزفإذا،

!،27"بةالهلد:الإ)تزاماتئبا)ءساالإءةاتثل،4فاصو"قوق

،اإءللأدىادإدسا)قرنء-قيلق،وس19تتاسهالإءبراطورأعدرهوما

المامة.الأءورإصفىبوفىخإذبابول!سلمط،داذمالإلىمرعهوممن

مايناةر،اا؟ة-دتاء"اووب!ةوقا!ن*يرتبطءا"يمالا،بالإدارة4ةإ.كا

.3الإقاباذ!ب

ث:يخامو"رإاوتضمن،حابوليإةتافىىابارفىح)ةاتثصخارا)قروهذا

الأطرافجهش)ني"!فلاوابند،بالجهشا)ةظابثنابئد:ا؟ةدمن

الدظعمةاةلاطدودءلىأراةىءلىاط-كاومة!نيوصلمونبئالذ(ةأصة،!"،ةح

،4ا)قلاحولثرعزواالذبئ،ا)ةلا"ينابةدؤلاء5إل!الإفارةأنءلى.ءةا

.!(28)1،"ح9حدودوجودءلىبدلإنما

ئنو،"ءصرتالروءأفىالا،خلال!زواتيخات"ثا)قىاطروبعلىت-!(*28)

دوديكاثو"نوثلاصما،*روؤةا):ماقةات-لال"ةررأد،سط-ءأزمن،لأ"باءث

للاز،يمالإدار"ةالةاحيةمنت+!-و5"،ةازرب"ئ-بنجاهـنةدةالمهة4904!مم!ع*ه!هـة

د4ااتهـاكء:متائا،المتيةيةاطرالةلاع*نلا-اوقى.يهـا،بو:؟اى!زأ!تةممالذى

،ية،افيوالأطرالهص!تطةةنشأتوبذلاث،لملادى5،1اثا)ثااقرناصف"ء"قىا؟نوبى

عارات)حلإنفلم،س!،ةاطهباوداطدءنة:؟رت)اءار!صلوا،زهةأثساءااصهتراش"تو

ها-لاماصةو"+عيرإلىما-دءوطورة21ءنبكاا:ازلةااةبا؟لا

افرما،واإلماجونوبا،!ترد!-إلار+و-4-خممل،!ثلمثءنء.ارةى!ؤا:)دلاأما

.الطرقت!ث؟وا)ةةواتوإاةيىاءن؟فروعسو.!اا"ذهلص"بو،بمجدزيوم)

،صنبة51أما.الزءنعضىأ*يض!اوازدادت،"بهرربريةعدة3.دريةالإس!رب:+"و

،3صرةمكانةوموا.يلوز6ىي-+ص)اوالكانجاا،واملاتءلىيسبطرأنهإلىؤتربح،ن90)؟ا

امضدادءلىقلامب-هثوبرى،يةءسمكرحاءتبهاإطت!اإذ،،طيرأأبر.وز!ألاصلالها

اىااط!بيةالغلاعأنثكولا.بر.)اعاراتم4،،ص:رياإوؤدى11ىل،اسااالعاريق

ع!رر-ا5تثبببرىأنتاجثا،ا،-اعدةا-كاتائباأوبئ،الرومااةرقامنقواتبهاإطترا،
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!أنإذ.(بةظامهم4الممعلةالةفاصكللءنقدرءلىضاأيةطوىصمالمرأنغير

من،الروصانارعاياخ!و،مردةة،اائل0الةوءلمر،ظة،الطرق4"احرواج!3.ن

الجندنراةط.الدوق!نإذنءلىلو!طاد+ةالابرالبرإلملادإلىحوبواأن

نأوالرا،ح."29!مضةاربةزلم!عءلميهات!ظ1)تي،وداطولادظ51ءلىالةلإ،ون

الأطراففىأ؟ضاجرى،أطرافأوحدودجب!مة61ءتليبيافىءاحدث

.*(3!بيةوابنواكسقية

جندأنإذ،وراثيةكانتالأطراف"يشقاظدمةأنوالمهروف

تجبدميجرىو،بهايثزلونأوتقيهونا)كأت13ابفىنو*دخيكانواالأطراف

أءرءنمايحهلهىلايف،الةرو،ل""فىاعهمات4إصيرمجفدفكل،!نتظام

اكيل،طرتقءنوصةف؟لميون!؟اةرءااإطيرالذىأمار"قاءلى،أت)دللا)ثسقيةاحا.ةا=

،م؟يواسيرأزا:يا)ةلمزمإلى10افراهـتخد5،1ا)طر"!ءلىو،+*حهه!595اة3ابسةحووهيروو

إطةا(راةاطاءب!سبقررلاو،ألا"دأتوالم.برقةفىمتباعدة،"ونإقا.ة؟صأأوتةرر

زوا"تالفىا!ولراابيضعددر،!ؤ،الم-اعدةاتاقواءنصاثبجنهاو،ةتنوي)؟ا!فى

،اتلاوادىفىء+ينةءواضمفىحا!جاتإ!اتراأنإ+دءذ"دثأنهءلى،أ)فءةابل؟7

من،"ةكاججزرو))جهايردلماأفارة)وقة!،(ناالأضو)ليسرو.ر!ءةل،اأك".هأل

اجروافىا،ةا،م.:تجاتن5إلي!اةصل.وءلم(الأ،رر!بااموافىءإلىتصلاقىااللع

طيبة.صتوبر3:ااءلىجاةيالمثيدةبا)ةلاعإطترا3اقىااطاءياتوصل،ا:سؤ:*اهار"!ا؟

-!ح1):055ية540".243-6،2،.مار1)

ءلى،قىيأؤيهاخلخعى،مصسءن؟دفاعنعالمم!ءظجوناحيزااستتدء4ما(!مي03،

-كانآقامهءاسوى،اك"ميخاتمنيرجدأ،ا*ربيةاا!حراءوااليبيةاصحرا،اخداد51

فىوالقماد،يخا،راقبةةت"ر،اارالأصون.و،لاحراسةبراجأمن،متةرقة،!اتفىالبلاد

اطزء4؟اثت!رمافإن،ا)خوبادلفاراتاحلادا"صصرفىر"يث،بو:بافىأم!،اوادى

وا)ةنتيةزلجةفىكاننهأةير،الفاعأشاباختصارفى3-أ،افة،اضيق.نالمأهفىل

وفى.البلادداخلإلىالموب!ةافاراتالمخم.فرآف)ؤي،ءاقلاعوانو!طامن،وجه

طتث؟هد"رى)ذ،ا!ة!سفىطدودباء.روفو5،ءتام،بىا)ةراطوالرعا،الشرقىايال

اكأا،اطصبةعص)وإاالداخلانتد!توفى.هـنيعةح!ونخاء!ةمدفذحدثثم،القلاعمن

أترى.ة!ب"نةيل"ادلاا:ورأتاعلىءلم.ة،و،ة،بمنا)نزاة"تدموؤف،اةلاعات!لى!ا

يل!890!آ5:ه".حة42.0.4.
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ص!يفأنءلى،+فىها+4"!بصمالمعووفهوالأمررهذا،االسوقسمنتههل

بية.الحربالتدار.ثلمار"4مرزقيجانبا،منالجنداإ

جيثىءن،4ياتاراآممادرواالبردياتفىاليما-يرالةذرالايردأأنهبهر

المعاهدبن،هؤلاءالىالإشارةهـنحدثوما!*ح48*س!4ةوالمعاهدبئ."الأطريف

اباعةالى(جسدبان)متأخرزءنفى،!بريئالمةبرمقدمانحيازعلى!طوى*اغا

الدوقاعادةفىالنو"ط،اظلظونىالإصنما3ندر!ةيركبطر"!الللإتقدمت"التى

ءهلىوحرصه،ةبي!اكلاا)-يرةمني9ثخهرلما،؟مرمنصبهإلىحناالأوجستالى

4أةةهذهالعبارةقالأكليةووجه"39!.3ءطلحماعاة،ومرالناسبينالعدلذثر6،

الذىالدورزفيينأنالصير!نأنهغير،اهديمنالمهمنفئةوخعذاكبمصركان

الأقوامأوا)ثموب؟نرنالذيخان،ة)احلاأءلم.مهسفىالمعاهدون"ؤلاءبهصتمام

ءميناعدداالدولةيةدهـواأنالمعاهداتبكقتضىوزمهدوايةللإءبراطورينالجاور

بادالغو32؟ءافإنكااءحممجماعةقيادتهمثةولىو،الحروبقللإثتراكالجند،من

قرر.مالهميدفعونالبيز!يونالأباطرةوظل،لمصرا؟نوبىالطرفسكلى

نءيدافعواود!،وادلام!هدوءيخلدواحتى،ناتالإطمنمدقلديانوس؟

مر،4غربفى،الهيزنطيةادولة،لمفاء.و!"مك"ئيرباكبرمنغيرمضد*اطدود

ءلى"دلإفاراتوجودآعدمنارغ!تلى"!ة4!ع5يكبالمازوفينالمهروالبدنلقبا"

."33!4ةثاطرم!ت!عاهسمنأفادتالدولةذإن،حلفاءكا.لوا3أني

فيمات!هثلإنما،ا!شالما!ابالبهلار"ةذ*8المعروفىالخا"4؟؟لمعوثىصلقوما

،ةرو"أملاالجندءنمؤلف،خاصحرسمنلأنف!همالأراضىملاك"اتخذه

عند"ثكونأنح!ث،مسلحةجماعاتتأليفمنالمضاءريئبعفىالإ،لجأوفيما9

يئالمأجورمنطوائفالىالبردإتبعفىأشارتوقد.4نظامهقوىالحاجة

منلهممقررماهوفي!فةتاضواب،النظاىالج!شإلىدائمة4ة!إانحازت

"،4،،3وا؟راثروانب11

http://www.al-maktabeh.com
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اظاسالقرنمنتصفمنذلمصرؤؤراا-لامواالأمنأنمنارغموعلى

أنالاتصعهالميةالإمبراطوراط-كومةةإن،الميلادىاداجنالقرأوائلإلى

منلهنعرفىتءاعلىوالثضاء،الأمنلحفظالعددوزيرةقوةالبلادقنةبم!

فىجبايةمنأهةالقواتمالمذ.ث،ذالىيضاف.افيباأجل!نيئالمضيرغارات

إلى4الديذالمنازعاتأدتبعدأنلا"جما،البلادل،ادالأمنحفظوفىالغراهب

ا)صيادةمنمالماتنما!رأنضاأ4ءو!حلاءلىواماوكان.وراتوالةالمظاهرات

عليهلنحصى؟ة،مصرولعبيرااعتماداتتمدكاةتاذ،ءمرأمرفى،المطلة

إلىيؤدىانمابالعاحمةابافىطرأىأنذلك،الة-طنطي!4ل51لغذاءالةمحمن

علىلكد؟لتكافىا!اكباب-ة!ا.ذ05يةالإمبراطورءا!حنأسائرفىو"يةنتائج

التننمايم،قوى،يشالمصرىطربالةلماتكونأنءلىيةالمركز؟وء4اط،رص

.،35"4ءاخعة،منابيقلهذاماوعلى



ئهألثئا2ألفصلا

،ستنياتقننما!ات

،وتهد!لتسييرث4الهوالميةالإدارافنملهتم"رعتماإلىالإشارةسبق

يةإدارأؤصام!91ءصرانةحام.نحدثذا،1)-لمهةالناح!،منبطبقهاعظ

إين)فصلبايقه!الذى!قاديانو!بهيديئالذيئالمبدأأضعف،1)صضر4بالش

الصكربا)ةادةاخنصابمنفعلاحدثوما.وا)ءمحربةا،دب"ا)-لمطيئ

ء-اوى.ءن4؟ر!بتااتهأنيروما.م!و""حةبقةأمخى،المد،بة!وظائف

ا)قرنمنذأدىوالعففالشدةماد!تسامن44)طبرا!و،دقلدتانومىنظام

ا،دنيةنتط)-)اجمعالىالإلت:"إءالى،"؟ئةأحوالفىةطقىت،اظامس

ا؟لميش.ئدتا4-ةةالوزتنىبةكر1)ذى،بمهمرلإ"-"ألاالوالىيدق4راك-ء)او

اطالكاكان،اوالىيدفى4رك-"و4المدفيا)-إطتبنل!"،ضهمأيرالتتوهذا

،اث*زو.ب*-إوذفي،الأوجتالاوالىلةبواليمااقئذ1)تي،1).لإا4طبق

."1"ءار"!)اقها!لءنالغاراتاررت"ابوترضما

لم،الطرشصتةيانإءضلاء-ءند،يةالإدارماش-ألاتظيم.ن،!لثوما

وءله.مقتاليةتديلاتهـندظديانوساصلاحاتأصاب411"ذنالاكان

4المركزثاطءومةذلتهةما+مينإنكااواكئيراتا)!ديلات!هذ.أنءنالرنم

ممارسة*نفعلاياجاركانماذإن،ب!ءس2"!!ار!،ظاملإظمة%لهو!من

اطاجةأنعلىيدل،الميلادىا-ادساا)قرنلأواه،والقضائيةالمالإ4الشمون

.الإصلملأح"2،الى4"امت)ازلا

الأواعيمنإصدارهزكرروما،ا)ثكاوى.نالأقا)يمءنارتفعماأنواراغ
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نىللإصلاخمحاولاتءنجرىماكلأنعلىدليلاإلالهس،4تالإمبراطور

."3"طيبةفتيجةالىتؤدأواظاصىاراجايقرنين

،الراجالقرنفىاقضائيةاالنظمفىجرتالتى""يخييراتءنالرنمفعلى

فإن؟،يينادارموظفينأيدىفىابميةالقصالسلطاتجهلءن،دثماسيالا

،عديدةإفاراتالدصاتيرتن."ق.المصرىالةطرن!سئرلساقئحققأالعدالة

عن،مداغأومسندالمبهنأإذا،العة-ألوانمن3ونا)شالهتعرضلما

كألمتدوأ،والرفوةالفادمن"ا"ة)ابهاثخ!رماإلىصتنيانرا!ثأو.حقوقهم

لقضاء4مخهر!هموفمتإذلاثو،والأغنياءالأؤوياءإلىوانينة)ا"لمطة

0،4،
بشيص.،

ةف)ابالم!ئاكلمنؤكان،ا)ءساهبإمنهثتماقما"يالا،المالىالنظامأما

نيانجسةترلىولما،إليهالحاجةواشقدت،المالءنيةخاوظظزائق،التعقيد

اراخالقرتءعلصوأ"راهـاماإلاالماليةالنظم-جن1،العرش

وا،سئولين،جبايتهاوطرق،الضرا؟بدظملتعدتصثمن،الميلادى

،ادث"الاقتصلاو،ألااصلاحفىالمالىالةظامثنجحأذلاثومع!4الجباثعن

فتحصلدانعو،يدبهمأإا)تيا)-اطةاتمىدامإبالفرا4يرهاا،وكاونبنوأ

!معايهممةررو5مماأعكريؤدونوععاروا،طا-ئهمفوقالضرائب

تء،-تنيانءلىا)-ابةوناطرةالأ"؟إ؟أ!انفع!يردوأا)ء!ائب"ه".

،4أاظزا؟!همالحيكاترثواأالذيئاإوظفينعلىالعقوباتوزرضاله!يدات

ضدة!زالمرجكومةاطتدابيرأيف!أتا!ئذو.الهم!نظلمقأمعنواوالذين

فمجروا،بوا"جاغمالقيامعنيت!لمواأن!عحرصواالذيئ،اليلديةنواب

.،6"3يمأرافىو!روا،ءار!صلاإلىولجأوا،المدن

منثتخلصونيرطهمما،اوسا"لمناو-!لافإنهـما)ءساهبدافعوأما

ءصر("خارة-01م)
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والغش،اظداعأ"الهباصتخدامإلىفامححأوا،التزاءاتهـ3%دث،وئبا)ضرا،دفع

لماظيرهـننهأرأوا،الملاكءنكالوازإذا،اظراخكلالقهضة!تتفاتوا3دلا

،،ةبةرائبمنءلمهم-ةررمايدفعوالا،تي،أراض!3عنيشخكاأن

فىلو،!اأو،برةالأدأواءر"!)اإلىإابهاأربأأنبمد،افىولبتءر

،"7"يدة!عو،ةول؟تقرىخرلكإذ،والجهضى1

أد"إتهبما،الفادهذالمفعو"اءلرون34زثالمر4محؤاطا!ؤذت15وءم

،39ؤنقاءتيد!4وفى.اجعآأءللأج!ثكانلمذلاثفإن،اصلملاصاتونظم-من

،إصلا!اقإجراءيل.هزا،وزتخلأصةالىر!ثتءا،ب-تضيمانأ"درهالذى

لاطوةحر4جعاة،أ"لاقءنئبرا!اا"ب!4إا"بمىفماأنإلىأشارإذ

،ابافيطرءدتله،الماارةالإدابأشصمااصقضلواإذ.إ%لإهحهمواصتةامخهمحصقةفى

بها!ضلا.نطةطيه،الفالىير"لموازلم"3!خإ!!ذلكءنيدونتةثوصاروا

ث!!خو،4عدز4،اكا)ة.حءن4ير،لموةنواكاوما،ري-د)االةذرإلايجبونماف)ا

من3عاحمءقررو5ماكلأدوابأنهمؤكدونصارواا)ءسائبدازسفإن

4المرعزت4ا!كوا-مبتاهـتا)تيولات121منارخموءلى.،8".الهحراه

،ةيدجدإصلا!اتءنتهر،أ"طا،4بم-)41ارالإدليدلتقاا4اهضه!ت-طنطهب4لة؟ا

والإفميار،فلاةداالإ"لا!ات"ذهتهرضتأنإولنإ"زس%علىيمراكا!نهفإ

،ثهرةائج%إلى"ؤدىأنخ!تفاءلةإ"لاحاتفهبرى،جديدمندأ"أن

."9"4ادابةوالإصلإحاتا)تجاربن4أفادقدجسيتطيانأنثكولا

وتلاصىرا!فا"نجرىما،بكا،سالإ.براطفىر!"لمكا،ضهففى3وأعم

ءط!ءأةق.اعأ!ةال،بمهر4ة"ايبنفبذفىالإ.براطور!!يءد.ترا)تياةوىأ

ةط"وكا4اطهةاذاوج،المدنفىابةالأرستقرالطبقةءحمملفتتأالذينأ).لمدإ،

4ءو!حالالأ"اسيةادعامةوكانوا،ا).يرناب،؟لقافةثبعبالة15أفرادر،ثاض)ا

يتثل،وطنىس!ةعا)طبقةهذهكانل"و،،ءصو،ضارتهـاالبيزنطية



-!ثلا-

ادكواهية!نيهنونهبماو،الوطئم!*ا!ياور!تشاالذيئ،ا،صريين+فى

وقؤ.أمهمن1)بب24ص:هومابةضل،يونانىو5مالكلراقة،الاو

"تي،يةص511اإقاومةاثتداد.ن،9بهالدالمنازعاتعلىترتبا5رأيةاكلوقد

بالقسطةطينية()الهيمز"طية،المركزلاحكومةكان،!مظمهـاأوا!لكس!ـهأكأت

توط!دفىيعتمدلاالإ*كراطورخأصوحتى،بالثورةثةذرمايدا)ثد-اء!+ااهـن

وعلى،يةمحندربالإاموناةيينا.نكناتاتوراطهة،ءلىالا؟ءحرصاطانه

.،؟والجةد!.الإدارةءوظفى

إفهمافوإلى،مهحرفىلاو،ألافسادإلى!مأأدتا)تيالعوا*لوءن

الملكياتغومنثبكا،دوذلكآفيير،!ن4يالملمفظاملهترضما،لإمبراطوراصاطة

"و"ةدروالفوذبا)ثرو"اثتيرت،إ،ظاعية4.ثطيةراأرص"ةطبقةوظمورالكبيرةلأ

يبما-طكبار؟لمأنتة!الذى،،اطام،ظإت+رفءافنثأ.ينالموظة4اهص.ةءلى

اضرائب،ا،بماةثدةءنالمتذءرينهـنا)ح!مثبىأهـنءلى،3!خ،امحا،لاك

الةلا،ثنءننوط،احاا"ؤلاءكانأ"واء،عا"هثمءلىالماهاةلأعباءا4،1وفد*

الإءترافإلاأعاجةكز4011اط-كاؤتحيعوأ،؟أءحمىهاقرىأو،الملاكصفارأو

يةالإدار!-اطةتضتض)االأراةىأنذلاثءلىوترتب."1أو"اغ"ابالأعي

ق"أى،الذاتيةابءاية"قأنكا،الم!ككهار"وزةإلىا":ةاتبالمدتت4

أفى+ت،4"،زبق!همارتا)تيالأراضىءىالمقررةا)ضراهبقىمهبلفىا)سيد

ءالية."لمطة.ن،"صرفىهز،ظية5)ااطحومةوموظفىا)بادياتدىأفىكانما

عورآاتخذت،اءسافادازمواتواا!"ءلى،ايهالملجأئ)اتة121أنءلى(*11)

شأنذلاثفىشأنهم،طولوا،خارةواله،بالمدنوالحرفن3،1بابأرأنإذ.فىباةة

ن.-بدحمابةمختم9،ة-3بملوالأن،اتزامات!مواواجاتهممندواقيرأن،با)ةرىاللاك

منءصومجردكانءواص.وفافكاطأو،كبيرء!اء!،آ:.ا-نجءأنوتصهح.ا-ادةا

"محنبةااأنذلاثإلىيصاف،ب!!مااأواخ،د،اغاا،وظة!ارمنأو،ةا:ادأأءصاء

وة8)اأوا)"لمطةءنبكا!س"ارأنوا!الا"ة.افلاحوناءلمحهاعاشأراةىثإسعةصلأت،:ءا

!*81)ةلاه*"،82.:ظرإاطراجكسالقاوءة4ا!،فةبح!تما-

http://www.al-maktabeh.com
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ارظإهـفد*38لمعير-أصالفى-،توراأنهم،الملاكعبارنة.كافى!أأوزاد

\خ،-فأ"ا)باجركبةوظا"فوثفلوا،4الهلمدثاسالإافى3اةتخابمو،رى،لهعامة

يةالإمبراطورالحكاومةلحكا"أضتما،والماليةثةالإدارالنواسمننفوذكبيرلهم

اطية.أرتقروطبقة.،المسزقينمنفقيرة4!بط:إنالاطبمهبكصرمبماوأ،مه!فى

الإ-!تقلال"2؟".إلىينزعونالذبئالإقطاىيمنمن

*جرىا!9،بالإصلاطتا)بادرإلى،نيانة-"ت*ةدالتىباب"ألا!و

ث!ذبفأع!ت،الةوةني!!ارإلىاهل،وصو،نه،الدالمنازءات،اثرادمن

الةرنتذمر4فىر"ختاضا،4الانةصالهالخزعاتازد؟دفىكبيربفط

ادلادى"31".اظامى

أدتفطالما،داميةطوادث.صرحأطوتلم!زءبمظلتسأنوالواغ

اث!روارينالمصرأنوفره،اف.ءةيفةث+بيةات.ظاهرإلىالدونهيخالخصوءات

ق،ةيظ،زيباااطكاومةاتخذته15الىإذلاثتعرضواة،اكتفىلمذهبهمت!بمم

.ضولةر،م!خاأهرمعالفحصارء4إيرا"بى.ن،طةطيخيةوالفثةالإصكند،،

ين،الممر،صلاازديادإلىالاؤدلمث"ذأنءير،بالإدالدولةاوعىا،ذهب

."14"اطكومةمةلمومةفىتهم،ث

ا)نفمالا!و،المونوفهيز"يةصدفالعبا)ةضالاندلأنإمدذد،رثثم

ل!ونو،يخزتيبنكانءاإةضهلوذلك،دةجدمتاءبر!ملولاةصئبالذىهو

علىأطةةيزةلإطأصرفإذا،تطيربزوءن،فيادطجيعةرحدةيدينونالذيئ

فديدةبمقاوهـ4ا"طدم،.عركل(ارعىالمذب)ا!رثوذ!يةرةرضأن

-امىمنءار"صلارهبانبها"قيرما-ثخهـمأثارالذين،ا)ح!نقبلمن

إطريرد،4إتةمضيمءارد-".أنطةةبيزءلىيملزاوكان."؟يدرهثرب!تو

"لمكا**أضعفءاوادلمطانا)نةوذءن؟اخألهإذ،ى،هةفوذمنيةالإعصدر

."16"(،مرحامم)لات-،وألاالدوقبمثلهااضاالإمبراطور



-249-

يركطرحرمانفيتقررالذى،(م4ه؟،.ص)4خهيدوفيئجيبعدحدث

بنوراتصدالإصكاندرايخونظمأن،وروسديوسة،المؤوزهزىيةألا"كندرنم

و+برر،يةررةك"إلاببركاإطربيزنطهبلاطزص4الذى،!آ5،حءلهاة9يوسبروتير

للحافظة،ألفين15ءددبلغ،ابةدءنقؤ(يةرظ،"الا)يئ"لجدبطيراأنأ1

تلجأأنثب+)امنأنهر!غ.المدينة"ولنعلىوالةضييق،الجديديركالبطر-على

المدية4و"رمان،امات21اغلاقو،صلاهحممءتا)-ولنحرمان!الى"اطكاومة

.،12"اتلمرلامنءؤوتها.*من

أهلبهأثقيرإزاا4نةتبردلم"ثدثدةتدابيرمنا!ؤاذ.جرىوما

رابطة11ا)قواتقائدرصليفرصة،ةتهزوا،4وا)صلملأإالهنادمنيةدر.الإصءة

يركالبطرفقخ!ا،بديدمن؟الثوراو.،و،القبلى4الوبمإلىيةردنك"إلابء

نتشبا،4فيالعدواالأىالض"تخلاتيا،دوء41ءنةتراتإمدو.بوسرك"ورب

لا!وذ،"ة!044حول9ئومىتيمووهو،يمامونوذكزيركاطر4الإسكندرأهل!

ثكاونواأثنودق)!نالأن،زكزتيةالمورزءنهفىوازدهرتفترعرءمت،188صفة

أصابهأنياهثأ،4-ة؟المونوفيزتىا،ذهبأنعلى.ضةكالة!81"،أقلي!الا

،ءدةقبولإلىتدءومام!لم،ع!يد-نحلفيه!هرت،والاخظفالا)شقاق

"اءرة"تي،جة()الأرثوذعواظلقيدونيةالمونونيمزيةبين"!!ء(ة،8*التوفهيئني

جقالتى!ححهط!ا!س9،اء3المعروفةئفة1)طا4الظ"ذه؟ةلو،ينونزالإءبراطورلأ

فىله،ا(ونوفيزقيةءنتفرءتالتى!ضأا؟ديدةا)تلوهن،إليهاالإثصارة

الىيثيرفريق،فريقينإلىباب!اأرفافم،حج-،اد-،أميإناقثةتعرضهت

،!أحه*،*،،ةحاهح39باالمعروفونوم،الةساد4إلبث:طرقلاالمسيحصدأن"ا

يقالفرأما4،!اة"!5،+*اةع،"!9ع9الأوتيخىيو)بانتلا!لميذءنيهفبرونو،

الأنطاكل،"ةثروصخفيتفةون،8*هيأ(مولح5)ح39باالمعروفونومالآ"ر

."؟9!دالاءنالمادت،الأصياهلهصائرضر.ةت،ايت!رفىاغا،أبحاصدأن!فى
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حي-،اكاناذا!اأةصارهايةماءلول4!ء*!ع9م"اباثتمرتأخرىطائفة4ونكا

علىوترتب."20!اهف!ضيميجص!لأو،الأمورصكلءيمط4ا)بثرثجهطبر3

المذهبأنخير،مهسفىباتالافىطراافتثرتأن،ا،ذاهصهذهتدد

.،21!ادءطرةلهت)ازلاالمونوؤممزنى

،4031تيرافبرفى،تيهوتبوسىركاهطر1ةوظءةبثدةابرط"الاادازد

ا!صيح،"خلية4،1،اإوؤفيزتىاطزبزءجما.ن!لىادكولأند"لا"يما

يةربالاسكةرهيئث3د،الةرص،(م56ء-!72)،ان"-ةةثطورالإمبراغفنموا

!ر!اثتيا4المعروزنيودوراالإمبراطورةن!وذءنارءمعلى،يمأرنوذ!يركابعار

منأر"لمتحتى،ثوكطؤ.هتة!وبتلمتيودوراكادتذا."22"ل!ونوز!زت!ن

،ح"10،7ح94ءةكار+يؤلميوسا)طواثىو.و،!اإيمنا!قرد،1،مهسإلىقبا!ا

،لاة-"وألاوارالى،(شالجهئدظ)ت-توماكأرمهسبدوقاجتمعالذى

الذى،يركاإمار"ئودوبوسس،:ااتخاباتمنةوذه!ل!ةبو،وروسديو"ة

وا"خمر،اينظالمها،وؤةكز-ئينءنوكان.وعطة!اآورةالإمبرا4برعاثكأتع

اختارواالذيئهماديئرجالكبارأنهـنارنموءلى."33!ةإاس11إلىبالمهل

آ)ءيزةط،ؤك-طالا"روالإهـمراطورة.ناةأيهليا)قىوأا4،تيودو"يوس

قبلءنوا)-كاراهجةطخ-ال""رفىا)جديد".طريركزإن،4الإسكاندرثفى

ا)جةدئروصا،الملأككبار،اطرفبابوأر،"ثالإ"كاندرو"كان،الرهبان

3"اإ4اإصروذلبدعةاإتديةوتو،14)حاحة4ا)خالبتؤلةونوم،بالارلميم

،ملحدآبروهوا"ءلمة،يدالجديركلإطرعدواتهمذأءإفوا؟ة!3ء33!ل!(ة38حا5)

.!حة!!59ئيفوسبنهجيرلأنوطابوا،يمزاظمة5)اا!كاومةءناغمنوأنه

طردفتقرر،يحالمصجسدفادبعدماقا"لاطزبوزعيم"حما"4رثيى

لا،جومأثنائم.لمفىتشض،يوءلمينصىمنصبهفى؟عثأالذى،"يودوجوس

ظل*الذى،جازلمهةوساتنحابوتم*بالهروبأعرعأز،ولا،اغتيالهومحاولة
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،اطوا:ىا2اضكاوءندئذ."2"!4836ت"ماتو23يرمحتىب!كاذا5لها

البيطريركية،ى!ركإلىىموج"ودويقيعيدأن،تيودوراءندوب،نارسيى

عنية4!ماركووقىص،،رظك"إلافىا)ةورةندلهتفا.جازلمهةوصفيفىأمروأن

واثترك.ألوفءدةبلغوانبماينالجاءنيدونءدنياياوسةط،!الدزيهاتقأر

خح!ءاث،ا،ةإزل"طوخمنثلمةينأ"ذنإذ،وراتالةمن"دثزيماال!م!اء

نارص!سدافتدكا.اأرسهس"ةدعليوالأدواتائفالةذمنأثدجنفى

اطرائقثمث+لأنإلاث-مهةأ،اك-1،و"صلاةالمدبنةازدادت،الفتنةقعفى

."3الفقنة"ه"ذهلاةضالىنةالمدءنجانبفى

،ا)-للأخأياقوا3خذإ،يئالإ"عندر؟أهلت،"ا)تييمهز!اءنارءنموءلى

،40اإةاعا"ط،فاقئذوا،تيودوصءيرصضدا)!هماءص!ااقتاامبا:سواصلمواإذ

،وستيودو"أدركاذو.يونونر4الإمبراالموظفونإلاا)-كاظ"سيرتاديعدوأ

،"26!آ"رالهربالىبأ،لاو"ألا"ذ.فىساطاتهفاقت4صلكا44أن

بركاليطرءزلبعد،الديطية؟جمزأطية4"ابفىتطورحدثالمحظةبلماثت،و

،كبيرةآمالااإونوفيزتهيرن4ءلمهةد5الذى،4اق!طةطمرايركإطر،أفتيهوس

ةد،ولاتحقيقعلىوأءص،ا!ونوزبمزتيبنمعالهسامحسياسةءنبم-تبانءدلإذ

.،2!"يةاطورالإمبرأءاءئرصافىالدةد،

إلى،-"ةثانفاةدعا.،يةللإ"كاندرإقا-)ايرك1)بطر،تيودوصيوسأما

طلبئم،الإءبراعلورىإالةءسوأترله،حاف!اضقبالالهبن،رو،الةسكافطي!!ة

لاعشقاد،يقهللم4أأءير،اراتزرمنخلفليونيةمجمعأصدرهلمافيضعأن4إله

!نلأنإ،نه5!يامضىفىإنهبل،يةالإسكندرن!صمةاومةنجديدينيؤذلاثأن

على1)سلطان4فاحي-ملاأما،"دىعلىإلاساطان!نللأميرلبس"ةالةول

"38،
انب"-"قررأنإلى،أثسهرأالينهىواردالا،ذوطال!كاوننىروحى
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.تراقيا"92"الىبنفيهوأمر،عزلهفقرر،آد"اءتيودوسيو!اعتبار،4037"ة

وجودهتصادفادى،،س!ه،!!!ل9أجا؟يئوسالهابا،مةدوببيلاجيوسبفضلو

يركاإطرنوب،قكا9لتاةنيسييةيرالأدرئهسأ،د،بولصا"تيارتم،بيزنطهفىوقتذاكلم

وهذا،اقسطنطينيةافىمةبكلمبالقيامارهبانإل4عمدمهسىوهو،ثةللإعكندر

نءس!ءفىيجرىبكا4إدرايةبرلعىواشتهر.بها؟قتذاكوجود.فىادسهو

"دوثيمنعماالإجراءاتمنيغز-ذأن4استطاكأوفى،الدينيةا،ةازعات

لهصارمالبفضه،تيودوبوصبركيةبطرصاحهتض)اك،والمذاجباتاإلاضطر

يعزلهم،وأن،بكعرالديئر"الث+ينأنثد.!ةكانإذ،اصتثنائبة"لطاتءن

ذلكمنثرجوأ،بدونيةة1،مذهبيعتنقونجماعةصكا!ميعينأنلهوجاز

نأالطببمىوءن.بونات!03"و"ترالدو،تتعهينفىألعليماا)يدلهكان4أأ

متبرونهوسينماا"تقبالايد1)جد(يرك".طر)الأصتيةالإص!درل51تقبل

ءهدأءناوتدادهإلىإفارةوذالث،الضاىي!و!ا8فلقبؤ،علي!3دخل!

لهل"4رماؤق)او4ط15)اأ-بابءن.د،كانبرلصأنخير."31"4ثلما،ونوف!لهر

ا)كنا"شإءلاقإوأمر،الإرهاب،ممالناسءلىففرض،بكاركز.الإ،تفاظ

الا"كةدرىها)مث+بأما.اظلمقدونبينإلىسلهاأنرإبثأثح،الموفرفيزتية

بل،اوههانرتنمالمهروأ،ا)!ميقاطزنر!ظأإ.مما،الثورةعلىالمرةهذ.رقدمفلم

كبار4ة!منىثكنأالجدردفة"ألاأنمناونموءلى.اواغمرالمزأذعخوا

1)ذه!)الأرثوذحدث"أدخلنهبخ،لية"رصار"ستنهإنفإن،اط-كومةموظفى

.،3"رصمفى(ارص!

،ءبصددةساطإتواحدثءصيدىقيجةحأنإيقضىالذىالإجراءأنءلى

المتطرلهين،ونوذيزتيين11مقاوء4ءلىالقضاه،منهالغرض،ءؤقيماجراهيكنإلالم

ترعجمزملىترةطالتىالمزاياجستنيانأدركولما!"33!جديدةديغيةصيا"4تهاجوا
http://www.al-maktabeh.com
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يعاج،كماةظامأذلكير+لءنأنقيفكرأخذ،واحدص!شيدفىط!لسلطة

رو،ث!ذمنثرأجإل."3"!بمإزمنمنذبالإدارةالا!طراب!نل،امبه،

د!إنشهتالتى،الديايخةالأزمة4فيأدتاوىارزتفىجوهرعطبإعلاح!اقيام

،طيمرة"53".فوضىنشوبإلى،536،نةتيوسوتيىا).طريركة،و

المبماثراسبمابا،بدوزيا.قي،536سنةمنذالحوادثءنجرىفا

."36!سء؟ارىالإدنظهيمة)الإمادةأ"ا"اتنيان-،تخذهاالذى،13نرنظ"دارءل!

،ني"رذإا"نوجماعة،"لمزراإؤر"صلماالأخرىب10"ألان444أنعلى

"سقنبانبه،ملما،المر"وم4فيصدرالذىغاةاراهو5391538صنةيهتبرشن

+ة3!آ)اهل9الحام4وظيةألفىإذ،4،الإ.براطورنحاءئرأ"افىا"لاحءناكوقتذ

.وا"د"."موظفيدوالمدنه،فى4العسكارتا-إطتيناو،مل،3؟،ألاصائرفى

الذىاوحيدب؟دان3؟أ،الدينيةالمنازعاتءنبمصر،دثماأنءلى

إلىأدى*اىر"ألاباه"ألاءن4قزإن،اقانوناهذااصدارإلىبتنياندعا

ية،الإمبراطوردارةللإ1)فاس4اهتاثتدتعرإنج،الإ"لاحات"ذهءلىماد،إلا

،حدةلمديةالاقتصالأزمةوازدادت،والرثووالة-اداله"زءنبهاثضرتلما

"خطإزاءا،رعزيةاط-عومةضفوازداد،اطياةياتضرورأصعار"وارتنت

المشة4منالحكاومةهـ4مالقه،ث!ذءلىبوتر.لا"-عومة4اهبوعرالشهب

."32"4صذةط-ةلاالىنة-)اءلى"لهظامنةاو"لفحاخ-و،ئب!را!هتحصبلفىءوالعنا

اطكاوء4ص-"أو،"ازء"4"كاؤسفىثقراءلاخاءر"اءند؟الوكان

الننماامختلواابالإفىطرمحرر"أنبد،دآدث1،-اصااطابم،بهذهةط4بيزفى

.البلوادىفى

ث!اعالذىارىالإدافادا.نل!نحا!يكأاءلاعمارص8اوأن،:نيانورأى

،539سنةأو538تفىأءدر.الذىبالمر"وم،صتذإنأرادثم،وءنبمصر

أجرىالق؟3رةما(رسوم"دوريخبارل،"ةة،"راالآراهثةءةاعخد)مملأ(

،43!ا)ةلأه!(ه".20-!اك):قارا،مصرفىتإ"لا،1بث!فا.صتيان
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النظم،بينيجهلوأن،والوحدةالأمنارإزرفىثأءلكانءامصرفىيققأن

ض)االفوضىفزفىتفتقدهكاةتءا،واكوا!قا،وائمةمنو-طبهقما4الإدار

.،38""ثا)صالقرنفىتنثب

،وهذصوارء.،الولاةءلىالإء!راطورن،4سا-طله3برمحاولةأالمرسومهذايعتنو

)ت:طيع!او"ثه،هذ.بةضهلو،)ثالثارنمةذالةطرةباالأءند"أ!ايقمأالحاولة

.،39"يزنطية5)ا!ءسإدارةءلمطفذبأن



لمج!مامخ!ال!علا

31رقمللقانونوفقا،بمصسالإداريةالتننما؟ت

4039ستأو.38"خةجسطفانصدرهأالذى

ه"هح!9ح3.لروفياتا-!سبلا!ببرةاة:"الدرا3الذؤ-ا:ذ!وأ

.،بكاءحرالإصلإحات.ن"-تنيانبهقامماأصاسيةالإدارا)تةظيمات"ئتبر

ث"ذبن-"شيأنمنها)ترضإغا،قاثمللإاؤيم"اباصيةالجضرتغييرمنحدثوما

!صر.فىالدا"لىلوزف

كل4!ل،"ؤااوظةينسلطةتزدادأنعلىالإ.براعاورولحرص

نأ11-تحبلمنأنه،!ىءكلقهلفرأى."1"4الساط!ذ.ومدىة+بطتحدبد

دوزمجةإ*إرةلهاترفىتض)اواإةاءبكلآثااعلىبالخلبواحدثخصيقوم

محؤ4لدىمرص4إ!همورةوواجباتءنا)قزاماتعليهبكائ،وأنكاماماأإر!4

،4الرومافيا)سيادةن!زمنذ،هـمربهاا،ةفخاتض)ايةالإدار"د،ول،،بيزنطة

.،2"عا)ضارفىءرةلأولتلاثتأن+اهصأ

ءلىور4الإ.بهرانارب4.ذااوزتقيهتروالذى،4ءسدوزيةلا-%وأف

4+.ت)ازإذلثو،وذالإدارو"دتهءلى3"مجردث!س!"وف،الاذلميمكل

يةألفالتىالختلفةالدوزياتل+،أنهذلاىءلىوترتب.الإهبراطورىالناف

وال!إلىالأموريفبصرفىنو-ري،بنادارح!ما،اإءصىالقطرهـفها

القالونتوجيهجرىولذا.4بيةوبيما!موصيمطثمةجونأن(دونءباثرةافرق

ماتمتبر-ئمةيعدوأ.الإءبراطوص!3"ئبناإلىلا،ا)ثصرقوالىالى؟3رقممو"ر،اأو

ءفهالكلاتالدوقيمنمجوءةعنءبارةىس"إاالقكارأضحىإنكاا،مهسفىوق!4

النا"قيسنةاك-،افا4تمةحاوالدوذيات"ذهأنءنارغوءلى.،،"4ظصإرادة
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ةخي"اثلاومهسالأولىمهست!ولىإلذى،إءسلا"-"وألاالدوقفإن،الةظرية؟

اتخذهاا)تييةالإ"كندشأناذ،س)حوظةمكانةلهصارت،ةبرد!سإلاومديخةس

منالواردا)قىحجمعيجرىبهاو،المصرىلةطربايفةمدعبرأتضبرلاز"ت،لهاءقر

وعلى.ا)قسطططمةإلىبحراالقمحنةلءلىا)-حهرمهسدوقتبولىو،القطرأنحاء2

منفعلاماحدثفإن،4!ئظيةمعنووحدةزالتلاءس4دوقهأنمنارنم

اإطلمة،ا)-لمطةعاحب،إمبدزمنءةذتبركان،ءوظفعبرأالإ"تتنان

مم.ه"الأهيةباليابتييرثصةبر،البلادقى*

ت.-ةنفا،الإا3-ةناالتىميا،ألاإلىاإءسى"قطرتفيمم"-"نيانأعاد

لإبيا"6".ثم،طهجه،أركادياأو"-تامني،:مصر،!و،دوقبات-سإلىس

مم!قنتالتىالخانويةالأز-امعلىا،ظوتانما،تغييراتءن4ةءإنأد،لىص.وما

ىدادئولينةينالموظوواجباتألقابوهلى،الدوقياتأوالأقالهتمذه5إليها+

.إدارتهم!7،ءنةمو!حلا

مصر،أؤالهتم"ائرءلى124ظجهثصح،ما4هظ،زب511طاحاتالمصفىيردوأ

علىأو،23قانوننىبردأأنهءلى.دوقياتبفبحماال!ادةتر"امعوى

.إقةزيما،دوقية"4)فنماإلىاثار-أية،أجزائهءنلنامعروفو5ؤيماالأفل

ام!ةصوفقد،وطيهليبماياأما،الأو"سقامنيكاأو،ةا)ثا،س!ءأو،الأولىبكاءس

الإشاربتردأ،اتا)مردوفى،المر"ومديبا"4.وفىح!أ)6الأطرافأوبالحدود

لفظإلىءديدة.!وصوأفارت،!صرأبروصياتالىل،مصردوقياتإلى

."8الدوقباتلاعلىاطلاقهجرى(*4ة8")الغموضدثد

4مدتةبمافيه،الدلتاخربالواقعالجزءعلىالدوقيةتف.لهذه:مهردوقية

صارتاالةان،ول!3!5،ة8بوطومرمل!لا!حح)8ة4!8تلم!ميةمةطتاأما.يةردن!سإلا.

!يبيا..إبعتينجهلمهما،13زنقافإن،4030"ةسمردوقيهمنا!زء"



-157-

.،الأولطمر5،!،!ء54ةح9بروشيتبنأإلىمهحرمي-ةتءلىفيان"توأبقى

.535صنة،8ملحققوردلماونقا،4الثافيومصر

*،أو"صتالادوقاءين،الإ"كخدريةومديفةالأبروشبيهقهاتينرأسوءلى

المو!تهذااتخذ،أو"شالافباعتباره.4والعكريئ!المدبالساطةبنإليهعهد

.قيادةلهته!فخدوقاوباءلمتباره.المدنبالأعاليؤدىوصارنأح!45!6ذاة8لقب

)قب-واتشذوالإ"ءظرية،الثا).4وهـءرالأولىمصرفى4ألمرابكا"قواتجميع

."9"(ا)شرقجندقائدقهلى.نمةوضأنهأى)الثرقجندقائدفائب

ة!ه!9"ح*!*(ةاذ!!*859!ص"48أأ59(،!س"53ةح*،!س!.

فيين.ءوءوظةينءلى،لاقس"وألاالدوقيئدواومجموعأى،إدارتهوافتمات

ه،؟.!
كنثهروء-

تحةثقءلىأءر،ا)-ييراإوظفاهذاتا!ا""-ةياندحذأنبدو

الأمن.وحةظ،4ا)شهصيما)ثوراتقعإلىادرالمهفىتفنلالتىاظاصةأغراضه

الةؤ4ت)اب4سلكالات-"وألالدوقيرءلأنث9بذزأراد،4إالا"كةدر؟ديخة

،لميم،وا"دل!لمحايدوا،دنيةفى4ترك-+)اا)-إطتن-خأنءلى.انةوذ"11"وا

لابأننلاحظأننبنىأنهغير،ةم"ىفسسثولياتءنا)والى:مححهلىمالىيةاانما

يخه3و،اكوقدونثث!كانماا)ةضهالىإلطأدىالذىالإجراءهـذا

ازدبدفىال--.طكانأنتإهث!،انزاعواالتةافى.ءنالأوصصال

.الاء!ن"21،اضطراب

ت.-نةوا.لتالدا)ضرقىءلجزامنلفت%":4لما!9،1،!!!ذح8*ةي!ستاأوبم

قيولىوكانه!"13"4ةاا:)اوأو،-تامةلمي!،الأولىأو%-غمني:أبروشيمينإلى

ا-د،وعامثد)ةابأسر.يزضعا،اخةصيما"ذا،وزةأس"ءببئىأنوفالم.ر(*101

الدوقيات)دارةأعيتولون،المكانةفىهـوراوندو.لمتخمسةينتوزيعهجرىا.كا

،(لو!9!!س35،!.79:اظر(.واطاميات
ولهـ"،5*5،!.29..نيةا)ةا!يهـة-تابموأةصعاس؟ابو)جوه،تكا(**؟آ)

http://www.al-maktabeh.com
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ية.محر+)اوالمدريةا)-إطةينإبنأثف!ايجمعوال،بفهيهاأوصنامبولأمر2

حتىالدلةارأسمنقداءا،فيلالأيصراطىءث!لاعلىاتدت:أر!ديا

با3قديمايعرفكانماءلمىبذكاثفاثةات،(ذضلخ!)1)ة،5"ه*لأ*9+

أ،يئ!!ارو،دبأركا!يانتكا."14!ا)وفيرةب!زروطتماالم!ثهور،41نوهيبغا

المدأيئا)سلطتينإيمنيبرخ12عحاوكان،أبروثيهينإلىكتيرهاتةقهم

.نب"رؤإابضقولحدءلمىدوقلةبأوعوة!لةبيءل-كرث"،وواله

."1ه!(الفهوم4ة؟د!)س!ء!ة!،ولأرسهنوىأركاديا4عاصوكا؟ت

بمرجزحتى،ىر!!االفطرءناطنوبىالجزءعلىت)ثا-:طجبة

،+رفىتيةاوالص"رللا!زا)يم؟اورتهاوةظرا،أأ!ح9افأطرإقايموتعتبر.ةثلة

،لاة-"وأودوقعايبهو"ولىحموالامهوص!61،.ا)طرقذطاعقهلهـن،فارات

انتبنوىفى"ارةقيمكان.4يما)ثا،سوالأولىمهسفىا"ارهـفلماكان

وظلمت.(صماه8الم)"؟!"!،ها!س!*ة،سا!لو،قارؤ4تمالخمانبحه!ة،5!)

طيبئأنذلاث؟اظامىالةرنفىثأنهاكاكان،أبروشيتينإلى4منف4:ط

الهبا4طيه،أما!ة)ح9"طءىالطرفت،وكدوق4)-لمكات.ضخ،السفلى

.الأطراف!8؟(لدوقيخضع!3!!9!س9!دنىموظتمحها،فتولى(الثمالية)(

بهنأ،إطيه،لات-"وألاالدوقأن،13أونلقاطهقا،اةضييرامن،دثوما

ق4تمحروالص4ا،دنبا)-اطةينبديهفىيمعوكان،ا)ثسقلوالىإلاح!يف

تولىخاالأبروثهاتينءن*أنعلى.عاثه"ا0ءخم+ةأ)فبنالاتالأبروفيتين

الاقايمبآالذىلات-"وألالادوقح!ؤيس!فىس!!3!9مدفىحاممادارته

،19!.ممه

إلىالإقاجم"ذاإفىافةجرت،أ-تابوساالإمبراطورزهـنمنذ:ليبيا

ذظرا،الأطرافإقا؟3منثمتبرالإقلب2اذ5و"ار.4ثارالإد4الفا"هءنر!-
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491)انستاشوسن!زوفى."2.!دو5)اعصاباتغارات!نوترض..لما

المدنية،ا)سلكاةإلايد.قثكان1،دوقدإطةليبيا،فت،(مء؟8-

دوقأن"و"دثالذىالوحهليا)تفي!رأنءر،"-تذإنن.زذإثوإصةهر

!!*!،ه*ة*!ةيومتورابانتوكا،يةىندرال!صتالأو4لمطلسأثم!ث"ضعليهثا

*"2؟!.ليبيالإقلهتم4تارالإد4"العاص

ءنياكللىيئفى،ليمأقا4--إلى،؟آ8ةونلقاوفقا،)كبذءمرنةصمتفا

وظيبة،8وايبمايا،س!ء!و،يةوالعسكراإرفي،اداطةينبينيجص:م!حا

،؟تبروثأالىورها!إزة-هـتاادوقي-لمتوهذ..وأركاديا،تابكاوأوص

،ة!)41ءليب)تب،حا!ا5ممكلتولى،بروفيمينأإلىدوقيةكلنةسهتظ

ليبيا،أنواراجح،ةد،اوأبروث!ةإلا"ثكنفلمأركادياأما.ا!اعمة4ا،دفي

و"داتإلىالأبروثلمتآ،وانة-.ت2!.واح!ةأبروثيةءنءبارةمل!تأت،اك

"23".ا)-كبيرةوا)ضياعاقرىوا،ند-،او،الباجركاتوهى،أصضر

بمصر،،برى)ا"ثالإدارالأزصامفىا"لاحاتهـنصتذانبهقاموما

الأقاليمكلفىالإمبراعاور،ة-هطالذىالجديدلاظاما)هامة!اظطةطة"رت،نما

،الأ!4بالضةنذجةالإصلإحهذاءلىترتبأنهءلى.يةلإمبراطور4"ا)ثرزث

إلغاءمنص:نيانءلميهأقدمبكاا،ا)-يابذلاد511و،دةوانهارتف!ثتإذ

نأإذ،"،د(اوا)+-كارث،1)-إطةينالدوز*4!"اخ،و.الإءبراطورب!انوظيفة

مإ+هـ3فاءةبرهـا6!،ا)زاجا!خ.أفبأاقىاالأقسامءددفىا!ؤرتونا"تاف(*2؟)

رأىفى،ا!تا"يرةزر؟وؤةا+روا(س؟اإوةقيا)اما"اا!،او،ب؟ول!ةؤةور+اااب)ث:قسين

ارثو!وهلاتت.توذضافة،"ءيخااةاد"وباهـت-ط،د)-إياقووالدد:؟ااتةةةنار-آ،قنر

إلاس:إا؟3نونزافإن،ذلاث!ئو،كاى:دةةا(!الموانةةإتافير-فىت:بس"قى،إجا5)الى

اةلماه!(ا!*!".35:)اظر.)يبمايادوقد)طانخايمطواحدحامإلي
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.،سمةاومةفا!صإثحهمن،خرضهلترقيقفهالةلةوبذلكقرأىناي!ث"-%

منالأمبراطوريةالرمحومةماوا"!تعادة،الأمن!)ءا!فظةوازدياد

"24،
."لمط!ن

اسوفاثا:باةئا

،ال!لميزنط"اوظا؟تببترفىالششمه-.إتأمءن،مهسدوظتيتبمر

ءزلمم.يقررواوظائفثةلد!الذىوهو،مبانرةالإ.براطوريخمار!

"2".9لبكاارقةأواقةاصلا4فئ.نرب!يهف،اللإطنبلاءبين4عالإنةكاوالدوق

ا%يارجرىأنلابدأنهرةقريجعلنا،ألقابمنمهسدوقاتإمفىاتشذ.وما

،وظافممفىنهمتعيهصدفا"خفظوا8،البلاطءوظفىلين.ناكو،تهؤلاء

"فةإلاالقب!ذاثكن!أنهر!غ،اءلا!ا"افىإوفيةتيمق).يقالذىببالة

أصثال،ينء-كاروكلوظةثنهـدنيينموظةيننجد"ؤلاءومن؟شصقه

"26لاءوغيرمه"ه!س54؟ةول9والدء-تق،(نوفى1لقاا&!شار)ه!!9(!*

الة-لمدةقدماءءنا"ءاذم%رىمردوقاتأنةقررأنأ-ةطيعولا

!اذ،لكذحماع5"دثبللإقاهي!اخارخ!نأو،عاورار!.إلا"اثيمةمنأو،لملأد5)اة

قء!ثخلواأندون،ق،دوظيفةإلىوصلموا،الأصليينا)-كانإيمنءناعددأن

،27"..لبلاطباوظيمة"قهل

ية،الإ*براطورا-لمطةايمثلإذ،2-الاةف)اهلسلطاتلمب.4!فىولادوق

و؟صتبر،4كاروالص4ا)دنهالأعمالكللىفهو"لاهلماث،ائبا!تبربذلكنهعأ

كرالصاءنقيادتهقىصاصتعوما،4والشرطوا)ةفهاهدارةللإالأءلىارئهس

بذلوفى،المدنقا+اماالأ.نبحننما.ربومأن،خاصبوجههل%هه،دو"بتهفى

.اضرائب!82"1لا-ضخلأصالخراجلعمالاإ-اء!ة
http://www.al-maktabeh.com
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متبالجيشيتعلقماكلرأصالدوق.تبر،ا).محريةالناحيةن!و

شواتبءسفانضظامعلىيحرصو،حىالجهةرقادارةيتولىإذ،الوظائف

أحوالنةقدأجلءن3بالإقليالعاوافيوالىأنأعاله،وهـنتيموءلا)العهاعر

وفى.والاسةح!ماتالحامياتأحوالءلىيةتذلكتاء.أوفى،"بلاد

يعهدأو،،حربه-لةقيادةةولى،لانحطراقايمهريهاترضالتىالأحوال

!لمحء!امدةثمقدأنوله،ءنياوالدظحدوقيتهطايةنوابهد،أإلىبةءإدتها

."30"ودهلاإغاراتءنامت!احوالحدود،ءلى4اطإظءلىر!-ثو،العدو"92"مع

الساطتينبينبجهحو،ة،هـزدو"4صفة"االدوق4وظيةأنوالمهروف

فىالهحربة4الصةأنذمحرناءنفببألايئبتى،،أعلى.ةخي،دإاويةالصيكر

ثىءكلقهلادوق.مبرولذا؟الأمه،"ئيلتعضبر،لدكاونفيلدهادئإقايم

ئفارظاءن"ستذإنمو،رمفىوردوما.اجكرومتول!و،ضيأ،ةيآمدصاك!

يكنفلم.ممأخرى"13وظائفءنلدوقماتخدما!أبماد!ةثإغا،يةاصكرا

القائدناربسذلاىثمثال،قليلعددإلااطربرجالءنر!همدوقاتءن

دوى"امامةا،جاتهء-تهلنىولىوالذى،فار*ىأرهـكأل"أإلىطةمىادى

هـنا)بلإيم!نيطردكهفةبأن"-تنيانإليهد،ءاذ،صينلغرضوذلك،ببة

الهادىالاختيارأنعلى."32"م!خ!واقمءنيتوزمهكان،ط،فهلممبد

،.هعدوقأول،يةالإ-كندرلاة-مبوأدوقيرسلهمرأن،إمروف،مختلف!كان

!وقأبونأنكا،"33!نئا)-ناتورمنفئة،كان4.04سة!نصبهفىجصقنياق

516"ول،والىطيبةدوقلو!،03كيروسوكان،الاكاكبارمنكانطيبة

صوىا-كارت"ابالصفةانفردءنالدو،تمنثكنةأ.،38!أتضىمالمدنيينمن

وكان،قت-ءدكوأتلقبيرولالذى،4طدوقوكااينكاوص،،رج!

الأحوالساءتاذاروطا!مإلاثنتدبممالذينطال-.)ا!وظفىءنطدةهؤلاء

منالدوقاتاصيار،الأحوالمعظمفى"رىأنهءلى.،3"هليمالأظءنإنجليمفى

(!س-فارة-11م)
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وصإطانم3بةةوذمواواثخ!ر،4مرهـوفىتةكا"مالذبن،البلادأعياتجمين

.،9بلاد"63فى

نأخير،44الهائفارظا؟توراأناإتيرطةيخاءلىان8تبم"ومءرو،رم

بلمذه4،اءسو"تطثمثخهـ3513رثحلةونلواكا،ا)!هبدفىسيمالايينا!صر

.434"ةغوالى.الناحيةفىهذهخرضهللإءبراطورقة"ةيأبذالىو،4خلةجدوفي

نأ"تي،4ا،ونوزيمزتيفىاخي)انإامن"ه*أ"هيونور40س،او،طيبةدوقكان

بةثس4؟إءلهدت،،توحماا!ذهب"ذايةبرءاورة2المثةتيودوراالإمبراطور-

الدوقية،ءفمهبتولى،هـلمهليءيرءدديناإءسوءن."37"دإالةوإيمنةنرذيمز-فى11

ولاة!نذلاثهـضسال،متمرعاةيخاارسء4الغا"يئمناءقهارممنارنمءلى

،(نتنيابم-ن،ز)!س**38أ5*يونمرصولا،ئ!40،ة90،8ستو-!ف!5:يةرلإسكندا

."83"(بتذإن!نز)يونوهور،إثونأ:طي!ة!ووءن

3أيدجفى،-تنيان.زءارجبةضل،البلادل%ادفىالدوقانصامأوازداد

والاطىئنان،سفىالأءنا-تةبابث،ذوراءمنثأءلكانأ.لهإذ،"لمكااتمن

صوفادكانأنإاذتراضهأنءلى."39!ءورر"فىالإقليمهذاا"تةلالالى

ا!طراختنىإذاإلاتحققأن،اإ-الإ"الةواةينيخهصونو،ا!دوءإلىنو!خي

يعمرالأن3وءاولاتم،لازديادلحكاانمء،ظرأ،اكو،تقهلمن!"عومة4وبم11

أو.،4.!م2؟21فىهـركثبهيكاونواوأن،يةال!!براعاوراط.كوء"ءنقلينة-ء

ارظيةهذهأنوارابمح،ولايظفىدوقكلتةتي!ااضارتة)اىلعأةف

نءثءحرففلا،الدو،تأحدتعينفتى؟محدودأجلأو4!ب-4؟دةتكليدلم

.."41"أخرى4وظيةإلىأتقلااذاأو،ورى4اءبرامرسومىلانبالاة-ء44

،مر"ئاتمم؟دةزلى5بتنيانكلل،مولائمولظن،اكو،تخطرولمغ

الىالضرائبمنمقررءاهوإرسالءنيمتنعواأوالفهادإليهميتطرقلاحتى
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الأهـوال،!نيثاءونما،ملأنفكادصواأنالىيةءصفوا،و"تيلاالة"ططيبأ

وراءمنأءلظءإن"كان.(42"ب؟اسىف)اودافىالعامةا!زاة،"مابلى5

الإمبراطورأولا.بكااجديراكونوأن،،ظء"،طاهرةالدوق؟دا"بخقىأن،ث!ذ

"""43،
لهعهصن

،تا!وداتا:"رمةةدير3لاالوةوففىيةءدماا،صرماتمندديناوتوافر

بكهسكانلاة-"وألاقو.ىلاأناذ.لإ؟يما،ودوق؟ءسلات-"وألاالدوق-يمالا

لهؤونةبرعصم،(ناراد0288إلةاماأى)،ذهه)يرة04وفى!كلويايتةاضى

تةافىاهماثةوقا،ر"ب"ذاأنفور+إاو.(1)ةةادم)وا"داياواإر"ب(الميرة)

نأالما"وظومن."4"!(عرلدا)دثنارآ؟830مبماخر:"اوزأالذى،)ببلمدوق

ؤةيا،ولي!،نياوبافلابموتراقهإ،قارلاةر"ا"مرتبعلىيدبزمهسدوق.رتب

،(دثنارا)ا"ولد5822سوىىثتةاةأالذى،4!!اذردوقذا3و،يايزور؟.و)

سائرارلابأنءرتباتأيضموالمعروف.""هلهينازةر،اابةدمر"ةاتزجمال"دي

الاوجسشالالدوقتبمرءنلتة،وأركاديا،كاصاة-،وأو،4طيهفى،يينالمصر

!46،

يرجع،(4ةدرثالاص!)؟ءسلا!س"والاالدوقمرتبزيادةفىادرولعل

وأن،!الماص!سعلىالإمبراطوراهبأهرا.أكاب4،كامنفىةلءنلماكانإلى

ليىنهأمنارءمعلى،زملاؤ.يضحهلا!اغافىأهـثتةوقوظا"تءنبهمايفهطلع

برفظ*طفماكانإل،ئبالهسا4اث5،ءلىهسيةبأ4جهواأنإذ،صاطآنعايهم.لا

يتةافىاهوما.،47"4إيززماإلىإرصالمائم4ا)تساءبءت4؟المركز"ؤ3اطمايخص

وبما"ب،نةداا!خ*جانبتؤدى،ا،ر-بخاتءتبكاءساإوظذيخ!ئرا"والدو،ت

،(8!.نوعا.عنما

را"لذ،"-يارةيخ!الموظهؤلاءءرتباتدت-ءدءتتأجستذإنأنءلى

تةدير.ءلىدليلذنوفى،وسؤائهءنكرمهبهنيرمبماا"ترضاحهمءلى.يمىل



-،96--

يجعل"ما،و"-كالاد!طةايةمنثملغأالإجراء"ذاأنينسأأنهغير.لهم

صارمراتإءقوفرضولذا،وادر،الأمانةمنةىءفىهمل!3ونيؤاووظت

.،19!نيالة21اكوظتعلى

أئناء-ا)ثسف!3حرءنتةألف،4%اص،حاسبالأحوال4كاذفىوالدوق

ءدأعالىدؤتو.،50،طبرحلاحالةفىاكارةابندن*و،والأءنادلام"يادة

وحركه،*لماةتاة،،5الدوقلديوانم!ؤقا)تيالإداراتكل3الأؤالب

التىالإداراتفىصاكريئوالهالمدنبالأءوركلتندمجأتءلىجستفيان

طب!يية4نةيبالاليىالاندماجوهذا،لاب-"وألا*ءسدوقديوانءنهالف%"ت

ديراقكانالأو"-تال"15".الدوقيدىفى4والمددئيرك!صهل9اسلطتينابح

"!2!.ببن-كروالهاإدنببن*نموظفئة"خماءنقللاءا!ملاقس،وألاادوق

نأغير،نهلديواا)فهكا)ةةظهـتماءر،إنولىالذى"والدوقأنوفوالمعو

غ،وكا.الإدارةنفاصهليكلبنة-9ءثريبأنءلىالحرصثديد!نجصقنيان

ا)حرق"والىإلىيرغ،أننهديراتألهتءنفم!ةر"حمانهبألاتس"وألاالدوقكل

الإءبراطور4.وافةقتومتى.الإءبراطورت!دثقإذلاءيتمحتى،!لىنتيجة

الموا!ة،ءبراطورىالإيوانالدمنيراناندءوظفوتلق،الموظةيناختيارعلى

اإوظة!صهؤلاءلاقبولءلىتدلدة11ةعن،و!ءبرب!عءط"،ه*ة!االرحية

ش!سراقرارءلى،ا!بوان.وظفى.نموظفكليحصلوبذلك.الخدمةفى

جرتالدوقاتصائريئدواوإدارةأنوارا،ح.دوظيفته!35"إتعيينهةظ،زمإءن

."54بكاد!تالالأوبالدوقيواندقالمتبعالنحوعلى

وقط*الديواند4!هاافبقأى)ااراتالإدأنيؤيخرا)تاادروالمصياتاثرءناين5-و

يأنى:ءاتشمل

المالية"ا)ثيمونضولىؤ،4لا3ع!،،*!ح3لما"!ح3ء3أخ4؟الماالإدار"-؟
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ية،ردنك"إلابئبا)ضراأموالوحفظ،اجظرابجهاث"امنممات"مل!قحيمالا،وى"!؟.

.!41!ل(ه"!س9ون*-اءدم4يخصمو،4:بظ-طالةلىاالنقلمغ!دآ

عنا)-تا"يوصمرسومإليهاوأثار،"3"ةة8ح*ة"ةامل9التجنيدة-"ادإ-2

ءديريتولىو.صتنياند،ءعنالممروز،صو!ة)اقذكرالايردولم،،"ليبيا

ابندنجا،ءلىدات13الثتوزج،4ليالماالإدارةيرءدمعبالاةةاق،الإدارةعذ.

4ءةا)ةرضيكانأبالجهش32زا!لاوأن،البدنأصصاءم!نأإلىتثيرض)ا!و

ت"رخ،الإدارة"ذ.ءنأنوارا"خ.(ه!هالبلمدبةالإلةزامات*نالهروب

ءةدنيونالمدوفافون11عايمال!"ا)قأ"304"ه*ة"!سا)شماداتأواراتالإفر

،؟3نونظىص"ةمب،الأندماختمأنالىصاءدآذلا!وفال.اظدمة"*"ولمم

.،56"4الدوزثفى4رر!س+)او4،د11اءتارفا!من

ا)صلياقا)-إماةوو،!!هحح!أ!*ة!ك"3ة9ا)ةضهاءمةا)صمئونادارة-3

ئى.ناباءالقف!ا

بمأو(3حآ!!ذ*!4!م،شا!لأ"،1ح9(ثا9الإبواند)اتا؟ةوفاإدارة-4

.ادمجحلملأتو"فظإزط14الويرر!غيجرى

المكء-اتترغمل!ي)إو،9شا3ة""لو!لى!م1،"ةا4اش)اة9أاإظاإدارة-5

.وى./والشسكا

يةملقفيماوقنظر،9آنأ"ةة**8هلها،ح!امة+)اذمثآت11ارةإد-6

طيبةفىنو!طاو،فيلىا"ة"كا.ات:لجيدتماهتماه!اوبة"ل""بالمائر،

الق!،لا!س"وألالدوق،+؟اتااالإدارةهذ.أنواراجح.الأولىسء،و-.

ا)-ادس"75".القرنفى،رتالتىلا!ألارح:ابمتولت.

الفرائبءثجباتتهتمذا58ان*ة"ةال!"*هش8!سا!ازانةادارة-7
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لما،اإ.د*ةأو،نوءماظراتخ!ءنل-""يلآاالمعدةالإداراتفتهبخ،بادوذث"

.،58"ءهةااس!اظر!نليئمحرصي

ءنيم،اكوقبواث-ء"المر"همايناإوظةينإلىأتتآا)بردياتوأثارت

وءني3،با)تساهن4خقيما"ةلنآأحياتتوونو"(ل"رل)انوثو+5،او،ون40،،1

تتورن،مزجمينثمثهلالدوقديوانأنأثضأوالرا%خ.،59!دثابرارجال

اطرسل1،رإلىنشيرأن!مأ!ح،و4بطمة)14-ت!اإلىارعيةصور!ة)ال-ة،

،ار"اءليواندب"اكإلىو،الدوقيوانود4لحت)ةااراتالإدءلىفاص:إلابينةظ.إا

تا*د-ثؤدوناذ،كهيرةأكلء4اإةوءين.ولمؤلاء899!س99033ا(قوصينإلىو

.،60"40،0ذليراتء،ذإلءقا3ءخمد-"اواوتتةاةى،لادوقةل:إ"

مفلاكالت،وهـدرسونأءلباء،صمأاروقطثيةفىيكاونأنويوز

،الأ!اهاءءنا)بردلإتفىالإثاراتءنوردتءاأنءلى.يةب"أفرنىصروف!4

.ة،اجم!ا،)حقونءالأطبابماد!ةنماإ

الإدارةءن!-ءولا"ارإذ،الدوقديوانأعال".ددتأنه:وا!لاصة

و"ةرر.4،الحروالإدارة،تآ:"إاوئرنا)اوادارة،ة!انية11والإدارة،4الماله

دوقهوديوان،(صولد)ةارد؟...فوو،سفىادوقيةديوانهيئة4لنةة

،وقلدايواندمغماف"أيئاكونا،وظذم!"و.ذهبي!دثنارأ؟87،"نحويبيا

."6؟"كيق؟وصفولياتأءجاءءن،4-ةنالدوفلخضعلما



-؟17-

ذأ-1،
ذفىشا**!4!سفى%وثاثالذومل"وص

نأإلىناأءسأنوسبق،31دون،فىاضعء"فى!يبةإلاالرؤصاهلهؤلاءثكانأ

نا+رفيةاكأا،ةيةوكىا)ثا،لأولىاسحم!؟وتيئلاذا،!*!ع8!ة!س!يخااطاح"

وخضع.اتاءتيازءتآماكانما!جاصفافامهاخ،لمهسلا:-*الأوالدوق

ف+!و.)بإيماحامثأنذلاىوكان،برانمهابدب"يماأبروثرئبا،طب4لدوق

."62""مثفقىونالذيئلادو،تنو.تيفنكااإ،ثاتبروثالأ"كام!أنذك

نإإل،قت-ءدوأ"ءاب!،أوعوزت،!*ح40!نو"رألقبذ!غا!ن3وءفي

ترثبون!36،.)ةبا!ؤذكلنوءن!3،قب-ءدكوأتنهأإهـتيراأركادياحا!

اتءار.يجرىأن؟مهخ،الأبروهـجةر"لهيىأوعا!أنب!لىيوهـإظك)ذكل

ارهب!ا%تيارثةوون.راالإقايمكال51أنأثصموةلم"ض،3الإذإثموظفىإينهـن

،4"و!بورةأصصف،إنصإ"لا"اتأنولاث-ك."64"4الأبروثيم

كلتالدوقكان11وذالمث؟س!!فى4ث!أو*كانةءن،4.الأبروثثطا!كانما

،للدوق"إجيردمةبروثالأر"لهسةأ*هـح،4الدوقهكلفىيرجةية!دصلمع!

ادارةفى4ءةتةوب،ذرثبن!ز"ةذكانأن-د"الأءور!فى4إلهبمر"خ

الذىلات"وألاالدوقذهل!تعلثلى،!ءىزيماكانأنهإذ.،65"4ادوزث

ب؟قر"صم*نقهلعلىتلىؤصارالآنأما،كاثا!ءس4لدوقيالأعلىارئيماحايعتبر

مرءومى،مجردصار4ةة،كاأ،3الإقلبفىا)-إطانت"ولىاكىالدوقوهو،4ت

."-تذإنالإمبراطورمو"رءفىالبإلإثارةخمامالاهعدم)ناس-ةثوهذا

ئهسرءنؤباناهـ،430"ةإصلاحصةذكان،4ع،5*30ءا!اىأن.نالرغموءلى

بروثةالأرئهحاثكنأك)ذإو،4اوفاثةذه15)ةمما31نون،فإن،4ءبروثالأ

،افىساءبا4وجهاتاءفهة)1،"ر1،ءت4؟ببروثأفى!هةومثذا،وى!بدورالأ

ثطوتأنعليهلزامآ،كانارظائف"ذهولةأدية.ادوقا:رافءتتضمانما
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ته.رحلافى13تءد(يا،،ربأو-!ة،"!سفهتوصز!ار،لإفلهي!نحاء؟أ

ثضةوطرواةتةءوأنالواضحذن،مدنياءوظفاالأبروشه،س!ئروإاكان

مثلا،تةررذإذا.الهعريةبالإدارةوكاين11اإوظفينإينو،ادار-4موظفىئن

بروخية.ر"دررالأديوانإمهدرهـنغاإ4ثا!جلاأمرفإن،ركا-+الالملأزء4االمؤتجمع

بجبوابأنالأمرالمدينةأعيان"إقىحينما،هر*وبوليىفى،فىثماذلكومثال

منطيبةةطابو)لمهس"رموفى4ابطر(ا،انوميديينالةرقة4اللازهاإؤنيؤدواو

.،66!ئيرالمتبرغ!رات

4،1اذ8إوطومرهـجنا؟ةسإ)يهـانصماأنبد،ايب:مل؟قا+ةت4خاصحالة4!ئو

نع-)ا،كانتوفيومباراباصمالصروفة،لي!يما4عاععءنالإذلميهينذيخا5د+بلا،زظر

الى؟ضهماف.الدوق"أمامز!ايامرفعة!عاصردوء33ءند5:يمرانو-اقث

،قدمكانءن*ثؤها،دةخدلافىطرابات-نرفىاالإقلبين"ذيئأنذلك

،ذك!عوترتب.ا)ةخنعلىواطرصينيئالمثنمنيةالإصكاندرمنالمحا

الأمن،علىاطاؤظ"رمي-هلاءنجعل،ني.!فإلا"ذيئعنألدوقءةرمد"أن

منبهاماحدثإكاثرةاثنهرتالتى،4تالإ"كندرءن4الةرتهابثاتفىلا-جما

.يوطوءرليةسمينان!لا"دالةاقىقيق،؟"هوعنز!ل!،اباتوالافىطراةتنا

نشهطا،موظةا(ءصئو؟قهتحتيختارأن،ليبمامادوقلملىاطورالإءبرعهدولذا

.الأمن!26"ا)ةضهاءو،فظ!باثرة،وءريوط.يناليتسءنكلقعنهنائبايوفده

دلهنارئةماؤدر.يتةاضىهـرتبا،وكان،5.54عس!(س!3باسماإ.روف"والموظفوهذا

.،ليبيادوقديوان.ن!وظفاينس:ءندبتقرر،أهمالهفىوداعدته،ذهي

."68"تداعدالنهوضلجهاتابمذ.بطينالمراا)مساكرعلىا!ضأوتحتم

المالبةإدارةل-ثف،4الأبروثثس!ئردبرانهـنهات)أضالتىالإداراتأما

عل!ثرافدلإإدارةو،الإأث.اءوكقابةالمحوظاتادارةو،4ا)ةضهائيوالإدارة
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ل-ه!رو"اع"ب+كا-)31!ن!و،لموفافينار"فائر"المرر5-ثو)وظنينإا

نيونمدومرافقون،ا)حهاقبادينعلىوءثحمرفون،يدالبروعال،ارساهل

ئلصالاركابب4بروثالأرئرحاولدى.(يئبروثلأارئهس)آلاءابنوءمحكر

4،صيملةثبروثلأاس؟"ردلمطان"خفي،والدوقيواندفىتبادكا4إتقومبكايخةوم.

.،69"سطةاثارجالءن

ت،سءا:11-آ.!ط

وجهءلىلاتإنمأنناخير،13نونكأ"دورقهلمعروذينابا"ركاتاكان

ننجإعلاخإلىتشيرما،القوانين!نقانونفىيردأاذا.فاثورم"ارتح!الدفة

حل4أةوإلى،!8!ةما-ذأإلى4الصرثالأقاليبم3ث-ة"منكان!ااخضفاءءعنه

."2"ا)ماجركاتو5د؟د،تقصيم،الأزحام"ذهن!م

با3ا،"روفاإوظفأنءلىتدل،)صوصءنؤثناتا؟درإفىوردوما

ن!تطيع،آترأص4عأنءير.4؟؟"ضةذ،وءمرلزالا،"*!!س55"ألا،9!"!ة

أى)748فةزبلأى،لصولإمبراطوران4ز،ركاتبا4.بطهكان4ةأرنقرأنبمقة!ا.

تاكر"ابلاةظامأنما"هيرو"انثرىو.،71الإءممراعاور("ذا5ؤجماترفىالتى-نة

ضةفعلافىحاده!كانساءلىاء.خما!ا،4.47ةأو460،.ص،والىإلىح!ري

فىكانميناسأنءنأترىجهةءنلاحظهولما،باجركاتو"ودمن،74

ق"قرنحدثكبفأنهءلى.+آة"أ"كد،*2لهاهلأ"تايواتا"حاالباجركه؟هضة

،تاو:-رعءهو4وفاهةةفىجركاب)14ءتيكاماور:و-طكانذاإ"ةأماصبهيروتةرر("!ل"27)

إقا-مفى،أنرودتوكانتو)ذا،78.-نةكان،إيو"أفى-+نجا؟جركأول!ةمحأن

أدتعلولمدلذلاثفإن،)جوور4الإءبرامنالداتة4بافيباتة4براعلى"صكأننيابولهس

9،يلأم!س:ء3،."-3اةنار.ز.خهفىنيرتابا"ر3جات
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اجركاتظمورا)5جحأناارا.*،73"؟ا)ءابو"إت!كانجركاتا)با"لال1،ظاهـسا

ثد"اذ.4ث)111ارةالإ؟فى"مايرة!رات"فىءناضاا!سا)ةرنق"دثبكااءرتهط

فىسةول،زثلمتأند+إ،4اطهاتبةظام34زثر،اص!ومةاطاءترافءن4814"ة

"ا.با،قءلىوحصو"م،ففوذمو!ؤ"الملاكءددكهارازدوادءنجرىوما

بيزاما4دءاذلاثكل،4ث"االذ4باببماث4المقهتالةرىوظمور،!*،5،لماول!ءة4نيااك

مققصإتخمء،اتؤبقةق-ةدأاضا،4ثالإدارا)ةةظيماتو"ضيير"+دتلإلى

.،7،"لاو"الأ

4إتأدت3يةأ1إذما"الآوفى،ا"أرلإءبراعاورامن")ماا""اجرك511هدتصةو

ميإ-)14"راءلى40"ارا)با%ركثؤدأ،زإذاءزلهفىا-إما"الادوقت!صث4،1وا"

ماوح!ءلىبراعاور4الإوقفإذا"ض،ا)ثسقوالىالى4ءةيرة"ةرالدوققةدم

"75،
4!ةصهفى4يخاةن،بمن+-و،ب8اإذرك.15)اعزلتةررالذى"ووحدهكان

الموفا*!ن4عاهةإلطثتهونادأنر15ثةولاكان،1)هـا"رك4وظهةأنواوافىخ

)ةببركاتا5)ابضواءذ،لإين41اإلمركجإر4طهةإلىأو،5،آة؟أ!13فى

"76،
وص!)ةاوءن،وولادا"وؤءر،"ث!مر41بالىقاءنكجرا)باتبررو.تزو

.المهدأ"!7،"ذا"ةفببئزررالذىهوناث!ت--أنإل!!اتثير4"بردت

ض+إزلجرى،ارىإد!"ا!ةخاءنكاث،!ايبا،رتماصاةقيشاله-يرأنءن،ةأغير

اجرك0)41عاطوأن،؟اكاا!ا+روئازد**ه!ممو!ةلا!اةقا!"4ا)بابمرجأن11+داء

برة5-4"ركه15)فا،اعثص)اورىالةنء12.هتثوءا،(لاقايما)ومالة4صطتتجاوزلا

يثيرونو،لاثفىءعس"رآتقفرير!؟؟خما.."،78"لأ"ا"ء4ا4وارالإداتالو"د.ن

تطا"قأنتصح،ا:وماأزسام.ن!*:+تكاذالذى،احاجوساآن8ح1)يرى(*37)

ا:رما"طا؟قابابرمبةاأن"يخاعلى،،هه"3ئا4ةع4-"راةبوةازبىت5آفو.رهصكان10

!ه!ةا،8*4:".57:ظر01كطاجابوا؟قظاولا"كلأإ*ه*8

48ممصركانهنأ،"يلإالإشار-الدى":قالرأىب،،"،ماصبيرويرى(**78!

!88!ع38:".77:أضار01"تجهءنا،+روفةا)ةوءات؟ل-با،4رجبمةا
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-كر"1511أءا،(الإةلميم)ا)ةومعىطونثيتولونبئاك"ملمدية511ربالأنالى

ناء8بات،اةىالأرمنيما"14والةرىءت4وةبالمدءاءيط،شىلكل،إطتهفإن

."79"ةمي"اذلا4الجباثبرقتفتعا)تيا!ياعواالقرى

*/خ"اراف،خو"رايدةفدتكنأ4اإدثةفىكر"10)41ا!!"أنءتارخموءلى

م!""4لبماو"دةفىلمررح"+ب،ا!بةطه!ل!االأراةكاوكلاإدثفةأى،،ا)با"رجأن

ن!هبحرا1)فى4":اتءنهـ-ةولثار"اـهااوأن،كر%،ب)اقهلءنا)مامثاضراللإ

نأإلى!اتشير؟3قاتونزفى.،8.!ة!ه+اذلابابباليذزمتعأ"ضتا"با"إئر

!ذ5دؤءااتابردافى!مأوورد،ة)111امهمفةا"فلبءإي!اا)باجركأهمال

ا؟،ا)ة!ا!ء4الأءورزآ!تأتمثارككانبدوؤحاا)باجركأنءير.4اطقية

.آ81"الدوق4ءحءن"!دراضاماك"ألاأواراتاقرابين"ةه5مةلملابهيةوم

(واإراذهون،الجباةكلنمءا،ا(وظةيمنهـننجاء4اجرك511لأواهـرم!يفو

طوفام!بح،ءارةو4"فب،"ءصزقىتكاونأنرر""و.واداعدون،وادكتاب

.،28"لىوا"أقد)تةلادلببا

،4أ!4الأإصدما،تيهينأوالمهمايخاجركالف15)اءلى4مي)اءباتءقوفرضو"ةرر

الذى"وو،دهربراط،4والإ.م33لم!51ء!ادرةإلىأكرا%اهلاترضوعغدهبئآ

4!أءلىفى،دليلتادكذلك"وازرو."83"هـلاكأءنا!.زولينلدا"اركةماريقر

ؤاهـواأو،لاو*ألاأوححاةابهايةباثصواءض3أنيإذ،مهصإدارةقالباجاركأ

دكاناإنلمو!تة3!نأإذ،4الدز4اةاإ3خم520"ارت،ءا!ة)ا"كاما!ذنبذ
.،"4"هـ

مرة.

نأ"ينى،(اء-جو!ة)تةؤ"3رااا"ا!ةال!يكر"ابااأن4ا-حرويرى(*418

ةه"اعإق-طااتياا!!تةةء-اتا.ءط4!حب1:ااأنوفر8"و.،ا-كانا"فىلمونا:لمدتةاابةو

"هـةالنامنونواتراتؤدت".كاب؟ـه،أجةالمدا)ةا"جة.نهـن!لاحاجركابهوءاتةوم"يماةداا:وما

رظا!بئ،اطرا،:ا"هةمن؟يوناتراو،أتةالم!ا)ةا":ة"نلىاصابرايرهاتدا،دينةفحسأن.،جةر،ا

.*5لا")(!آ!:59.0،ول89"ح*5:،.880
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،4ةالمديةقزيةالمرج"-لمطةعثل:،رهباءت،صزدوجكلءن!باجركوما

4بالجباثتتستعالتىتا!بافىلهسا"باجاوباصةاره،بهاا&طةالأراضى،وفى

الحاجاتددتعيينهمجرىا-6.إا)باجاركأأنأدكخاإذاتةضحإغا،الذا"ئة

يبة،لاضرجابي!الباجركؤباعتبار.4الذاتي4الجباةظامراث!تناءنا)ناجمةيةالإدار

ئرةدافىبقرمنذعهدوزينالمهر،"3!ح559أ8ة"8!ةكزار،ارؤساءو*لا"ففةل

نصأظدواالذيئىدادازدلى5ترتبأذ"،ذلاىالى!!اف."85"يما)ةدافوما

منفاراباجوسااح؟ءر4"إطضعةصأن،اةرىواالأفرادمنالذا"يئ4ابباث

."86"ا)باجاشكثدفى"نوماتابعةا(الاجوصات)الأذصامكلتجتمعأنفالطبب

الي،ىباثأور!،ااوا*ة-ةاما

الثا)صا)قرنءنذتعرضتأند+ة،المدنإدارةيمتةظإعادبإ،-تنيانم51

و""لوا،صلطانهممنقيردواأنإمد،4اجلدثانوابأنإذ،والةداءى"للاح!ار

نءلةوع،ذلك4نتيب،تء!هونتجبالتدر،1،ذواكلم!اطىل:351اكا0!اوءن

.آ82"4اثرصا

12ليئ،الإدارممثلىعلى".طرةءن14،ركز4لم-لمطكانمماأنثكولأ

كلعاحماتغطوىالت!،،والو،دبالأءنإقرارفى4.الرخخاوبةبؤنمفقغاإ

ءكانةالاكانى)1،يئيهندرالإإ%تمبانئ؟أولذا."88!!ايختصاولحالت

الإ.!راظورأقاء4الذى،7،!!!س*م"ابالمعروفتالموظ،4اصلاحابفىءإ"وظة

،تالاسكةدر4إلمدتنراب4،لسلكاات"ضعوالذى،الما)مةا)شئونلإدارةسريه"اة-أأ

بالإدارةتماقمخيمالا:"وألا4)-اطع!تتو،4إالمرعز4ا)-لم-طل:لكرث-!يو

س.ا"ةثلائم7ة!4*حالإءبراطورىالموفافإقامةأنواواضح.،89"4؟املا

لإ"داثوجنوحما،الإثارة"رعةمن4جندرالإبهافمرتذا،"حشليان



-123-

الأ!نو،ةظا)ضرا"بجبايةأخلاما"ضمرارإيهددإنما،والاضطرابالقاق

إلىتما!514وجه،"-قبانفإن،يئالإ"كةدرخارخأما0،9."البلادفى

!ح!وء4تا!يمن!الا،راتلمد5)اأعضاءقيصلمنلأناللازمةافدابيرا+خاذ

."91!ماصااالأمنو"فظالضرائبجبايةفى

ل!ةبو،تفاصيملمن،؟3"قالونوفى،15الملرقفىورد14ةضلو

1)تي،!!الهراظطوط!!عالوقوفح!ت،ىابمؤاأوراقمنالمعلومات!،ء"واةرما

،،:بروثالأءخماتضأ!التىا(دنءنكلزفى."92"البديةالفظمءايماتنطوى

.،طء*15*،ح9باءموااشتمروزد،اجلديةا.لواب،الباجركنببإلىيةوم

جاؤبإلى،الخراخ4بباتعال3أنمعلى،13القانونقذ!رمموورد

ا)-اطةينلىخلاتشاور4الدوقي4عاصإلىيقدمواأن"مويروز،"جماجارنى

3(مجار)ديران،يةالبلدنواب!-اءدةوقام.،93اهثرالهسأءرفىبةالمرعز

،وىا)ثولأوعاوىالدومقولى،"بلو-)او،لحساباتاب"اكأءضما"4ن.و،،البد

الأطباء،كبيرضماأينةبالمدوارتبطتها.جباد+إئبالضرافيظواظازنادطف

لألاصماثتمرموظت33"أري،والجسورنةصياءلىبالإثسافصوكاونوموظفون

.،؟،"4بالمدثةالعاء"اطإماتعلىءصفونثوموفاةون،ة،ع)94!،ح

-4دية11صاىوفايفةوجودببب،ا)ةضاؤلنىابلديةاأعالأخذتئم

411لا!ذ.آ9!هيلهاتعدءلىالأصرآخر-تفانبم!لض)1،س!آ!4!953حة7ة،"4ة9

،!توهاويوتفوهاأنافىةتصظع!ا)تيأظاوالمللا؟خزازاتحدآيضعبأناشم

الالتزامات!نالوظهيخةهذهق!كونأن"-"تيانفقرر،ار-ةكبوهاالذينمةلأن!3

4،يل+اة!4*!!نلهكانماديخة11فحافةدذلاثو،الأعيانءلى4ا(فروفى
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ائبالتسس،اد،414ا،ركزا)-إطةإ)بهابأتو"يئكان4أةفى"ةت:لا)تي

.،96".اب؟اظلمءن

،،لي4ا)باالةظماءكاتدإ-بب،ثة"اءلالمدتنةفا"ا،ةوذذ%أ،ومةذهذ

،ناص"4أكلهاإدتة"فىفالاحازاللاذلاثخو.اإلملأك"!9،جإرأفوذوازدياد

وإدارة4ا(-الهإدارة!،شارك،4ا)بلدنواب4"ثس؟"رءلتبر4أأذلاث

علىإناءو5وأءيان!الالمديغةالديئرجالطبمنهـن4إالهفزايررىو.ا)ة!إء!8!"

.(99"الأراضىهـلإك!ختره

.،\أهاله!..تأدث"فى4ت-اءدوز،اإ-ة"دورينورنالحامىءدددإطانع!ؤ!و

لماكانماالىيرجعاطا،4ا)-عةبنةوذازديادءتا)-ادسا)ةرنق"دثوما

الأيىانحتثترك"نفىاطق"ةفللأأفىإذ؟4ا)بتالإدارةفىمب51من

يصهرو،نةد!لالية11المواردكلثصفوأن،اإوظةين+ضرإ"تافى

ا)بلد4اءلأهروا،مات141نةعباءلى،او!ةمين+ضةولا-؟،تة"ألا

مد"ةصإءا4-!ى!تدعأ:"أ!الهن!و.-ورواطوا)-ةايات،(الثون)

الها!4ا)ظمذه5فودأنا)طببسوءن.(011!لءكاوا!يئالمواز*نالمد؟ة"

منزهلهمنث+،تكان،قد!كا"اثةالإ"عةدريركإطرأنإذ،ر!ءفى

.،201"؟ةةد،اهرجابأفيطوةون،ح"هـ4ح!س)1033و،!سح!ه!هح9أثالالموظةين

ا،دينة،زمامفىفرقةاإةالقرىفى4؟جاريةا)جلداطيا"فقدظ)تىالقرءنأما

."103"ئبسابالةيتعاق؟ذالذا"يةيةبالجهاعخ!تأأونكاتمت"ذ.القرى،تكا"واه

4ءزراوليةءثمنقىتمل!ا،4ثإداروحدةأم4ا).كزنطبصفى4؟القروتعمبر

ا)قر4ةتفكا.وا)تزاماتءرا!بءنعايماربقرما4د%-و،لهابعةالتاالأرض

الأرا%ى.هذ.عن،*سئو)يخاكجماعة،يرنا)قرو،وثتكرالأرضكألثالتى-ى
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ته؟وء-اعرحمايتهتولىا)قانونإنإل،المايةبهذ.ك-!لإإا)ةروىثكةففلم4

اوا!ةالأراضىمنثإبم!ووزواأن،(4؟القرعنالأجاةب)باءا)ترءلىحرمثاذ.

.آ904!4ا)ةرثزمامفى

يةوم"ثالةررأسز+لى؟4اخاثالدأءور.ا"ثيرالتى4"ا!اتي!"!و!4ثولقر

ةطإ-)ابقاموا33إإل،4!احوظ4"ءوللممأتكا"اء"3ب!حمن!و،أياغا

،ع5!!3شا94فى"3ء،ءح5!!4!س133ة4،"ة!فىتءعطأ!قءيالأاءؤلا5!خثاو4ث*ثذةلتا

يمعلقماكلفىفهةدتلمون،المالهالإدارةق،اطال4.ةط"تثترعونالذيمط!و

."1."4؟القرإ4ا)ثسط-ئنمايممنىت-!مونو،!بةد"لازء4اإؤونةبجمع!

مواطي!3،الىبمادانواإنكاا،ارظائفءنالأءثان"ؤلاهبةلمدهءاأنءلى

)!ر2ءرةذاتاتد،لموودتتوأزرأءبانأنذلكثال.اطكملصلونرءهنوافكا

.،601!نتيةوىأ4-؟)-كاة4بتاأرضأ"را"ةألذىا،مثتيقر"كانأحد

الأءيان"ةثةءن"ايب!تؤ)ةوت331الواضح!نحكمارك)اأءا

نأءى.!حة20"(*حة30،ح305)اإمزونأن8كأنذلاثوبم،ء4ء3!حه"!،!سفى

د!ة؟كانذةارة،اكلمفةالأزءة"فىللاةهدتها":مهاصا-خرضتري،ألاالموظف

)ةبةءذوزد،ا)جاجركءن"لمكا"4-تهدكانوأحيانا،ا)ةءحمرحاجببه

اقريئ،ا4إإدثءوفأفىمنالميزونث+ةبراطالات"-ذ."وىوز؟.كونت

،الةض!اء؟إدارةؤارةتفلمقالأعالوهذه،تباتمرأعالءن4إلماتؤدثمةايفقاضىو

الأيانيئةأعالءنثيرآلاسؤةلمفجأ!الهنأ!ءف.،102!الما)يةبالإدارةوتار

4ةرثأنآروفاأنءلى.،108!ميرأ"3كانأفهوارا"ح،!ل*5،5هشه!!مه،ع"

ني.-ملاا،وظفينمنثلاثةأو14ةان)دارتمايمولى،كانتاص4%وب،أفرودبو

.ا)ة.ححيرا3صةتتعاق*اسيمالا،امالإاتيقإطرأعالممتؤدون،ه*5،5ح!ه،عءح

ثبهءنهملف(تأ+ةح4ه!8)الأءجانئة55ءرؤطدد5ازدادمقنهأاوا"خن*ىف

http://www.al-maktabeh.com
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ادكلف!"الأء!اءمنيةكون،ءلىلجس،قرإكل)ف!أنهحأز."4تخفهذث4لجة

هخي!اق)اأنواراجح.ا)برثدو!ال،وا)-ع-ةاب،الجباةمةلالماليةيادارة

اولحا"ذاأنا!ثأوارا"3.الجاحاهذاإلىا"تأونية"لمية21ا)حرط"على

."1الذاتية!9بابباتةتقمقعأولاقئصخنتكاإذاءا،القرىحالبا"لافيخقاف

دائمةءلاذاتإحا41لأءضاهصار،الذاتية4اباثبضثماتيةالةر!نتفإذا

"-ذأذن.المالب،الشئونبإدارةفيتصةجما،الأبروفياترؤساءيئدواومع

أيضايتماقونو،4اكصطأوالهمراهت4يبا4المتإةالأوامريتاقون،يواناك

ضى!فىعايد3ثتحتمو.الخالفينءلى1،توقي!ررىالتى،باتبالضوتالإةذار

الأءورفىثاورلاة،،اهركزا)-إطةفلبكلهلهجتىموافةالدةدمواأن،الأحوال

"لمطتهتمتدالذى،بالبا"ركعلاقةأيصاالأءيانو"ؤلاء.4الةربكاصالحالممعلةة

."1."4الذاتهالجبايةبحق4متمفكاةصور،34تر%اإفىالواقعةالقرىالى

اظدماتبعض%دية،الاهتماما-خذأنالميلادىا)!ادسالقرنثو،دث

ا)طبقةإلىيئةمور!صا"ثأءلىنرضهبمرى،ز-عيفأوإوام!ور"44ا!لا

ا،-كافينبمضأن،الرومانىالعهسمنذ،""دثليررأأنهواوا"ح.الموصرة

تطيفجوزلاأنهالسادصالقرن!وثامنو.تتدل،4*طأعالبتأدية

ا-خر-اأهـالبضوأن،د"اوكللبتأدية،واحدوفتفىثشصين

صفنفىا"دفينوزء35،4،شا"*س!اظراججابىوظيق،ل:ء،ورانيةت،اك

طريقتؤدى،عديدةوظا؟فإلى1)تزاء!ةوفلية،تتكحولأنبجوزو.اكوق

.ا)-خرة"11؟،أوالإرام
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يجرىالقالأعالمنطائفةإلىآثيرابجزةطىاصء5)اوثائقأنواوغ

جة."كاؤ-الوأكل،اةرىواا،دنفى،الإرامأوةر"-)اعارثقءتتأديغا

الا)نزاماتوءن،اعلليةبا)ضروطقيهلمقما،اةر!وابالمدنالالتراماتفن

لتفقدالوقيةا-مبطوفاتياالىوقسفينةفىف"دلالةيرتبطما4اطكوب

،-يةالمدحاىوظية،أ!لم،9*"،5،ئبار!)ابىبماوظبة،أتتاوءنيا،ثئون!ا

ت-قطيعولا،سذينلمدةثاخإ،لمثقولاهاو،والإوابما)-خرةأنواعأمم3!فشتي

وءل!.المعاذيرءنانة"لممما4عااإفروضةالأءباءءنيتشلىأنأثفاحهمافى

،البحارةءلىالمةررةالأءباء*نيعترا)ة-طنطيةيةإلىالةمحل!ةأن!ناوءنم

.،113!بجزيهموث+وفىمممالممتبذلأنءلى"رث!4ةتكامحومةاطفإن

ءمر("فارة-،2م)



لتنماكقلفقنلأا

جستنيانزمنمنذالمالىاثعظيم

الهصائب:أنواع

أن"و.باراوهذا،وا!دلممب"اواإوظةينكلءلىالإمبراطورنرض

"4ربانحلا!وءنبهاثتيرت1،،مهصأناذ.ىر!!ابالقطرالما؟4بالإدارةبهتموا

أنمنارءنموءلى.ا"تةلا"التنظيماللأزء4اوصا؟لاتخاذءنإدلا،والزوة

له*ط،االإصلاحاتمنأ"رى4فإةءصر،ءلىبمديدةضرائبيفرضأبتنيان

."1"المةررةئباالهسيةجبايهفلما

تامب"اولامنثتبر،رو-؟انةصإبوابمن.و،القمحيبةفىرءنتقررذا

ب"االغر!ن"ؤدىسةتكا،.ا!،1ءداوؤيما،مهسكهاتاختصالق

."2"بمخةيانءلىا-ابرقينالأباطر"إن!زفى،يةال!!براطورأفا!مصائريه"ؤدما

.المبماثرةغيرصائبواله،المباءضةالضرا"ب:نوءينعلىوالفرا!ب

ن!)عينأإماقى!يلهايرىو،صاةالمهالضرائبأمالأرض40ضرو"ئةبر

يينالمص!ائبا)ضردافهىمنل"ىقوما.(نقديرآ)نو4أو،(الحصهولنةس

،،5اراأويتةالثاا)!را"بتحهممل،الأول:قسهينم-ة،أ،ا)نافى"ةوعءن

."3"4!ئالاستةةاالا)تزاماتءنارةعهفهوالثانىالقسمأما

ق،وممرتباتبدغوالمدنا)قرىب-كفلتأنا)-ادسا)قرنقوحدث

يةحبنالطب!يىن!و.والدوقيةوالأبروفب،ا)باجرع!ةءوظفىأو،4محواط

إلمةلمةوا"يهأندون،ئبااضر1اذمىدقعاءلىه"هبا"ذمنكبرالأنبالجا

مرتباتدفم!ؤصيص،1ى!يجأتيا،83383أ"شام-ابالم+روؤ"الضرث.4دع.نذلك

الموظفبن،((.
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:ا!رأسضرببئ

!و،أخرىمهطنزيبةةصتقررت،الأرضيبةضرجانبوإلى

دافىثباتإوآ-بمءليقررؤ.فصصية4بةسوهى،الرأس4يببتروز،لحلمعر

ن!الترتء4وهذه،بهـايقيمونالقواكروبا)ثوارعب-،،ا)!رتهةحذه

.".!فرطابابأرأدضمايدفع!ا

بإجراءقضى،297سنةسوالىأصدرهالذىالةانرنأنءنارنمتلى

ىار،الأالأدنىوالحدالأءلىاطدوقدر،بارراء4اإشتتلمين)ص!ادكانءا!،أ

صة4د+إإلا"-كان"6"""دادبجر!زإة،دقلديانوسالإ*براطور)ةانونوزقآ

وتهإد)ةيا،(أوفيمصوم)نيسكارافىذلأررتةرر"ين(م309-031

نأ،سنة!5،؟2بينالعرمنالبمالغينالىكورءلىوتر"ب.(بالفيوم)2

ا)-كان.نأحدآأنالىإفارةتردوأ،8"7!(ارأس4يهةس)4يها)ضريدتوا

..ا)حادس"8"القرنفىبوليىهرمو4+صطساباتوفةأ،الرأس4ثبةسدغ

،الأرشتهـ4ةرإلالبتائ"م"(،،أءم-اباإمروفةيه"الهسأنواواجح

.8+"الأثهإء"9!ءن!-)؟ساوسائرو،لا،.4بأرضهالشخصطاة"رالوذد"

.لخهروا،الأهمارالآدنىاطدأودالأعلى41الى"ثيرأ-رىأدلة"،جدلا(*7)

،السكانت5أ"دأأنإلى)ثارةترد!و،ةا)بيزنكامصرصكان)خهدادأترىصجلات

ادإدسنا)قرد"رهـوةو)؟سة+بض؟تا-طآ"ةو،سالرأتبةءسدفعلي

)ء4*95!:3.55،.".262.

ةكاأ4..262.الإة41ؤرناسأبىزربإوا؟سر.فى5(*ةك81

6،ف!نعو،4"رأعنفرت:ةبدبع!تر!!لااطائزأنث"ذ؟المنصود)9"!يم!(

الىالإشارةبمرتاذ.الأشياءوسا!وا،بوانالدوابمنحوز"4وفى،هك-،يق)وء!ا

!ههة،8(ةءه!أ*اه!لهاةوالىله!!هة،!،ةء4لو!"8والى"يهة،8،ءة*أ!،"ةء.

ج"!4.!!ح!"ة054يلا،،،".400.:قار-ا
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:ة.،رباالكرص

اكاجرءلىتةرضاقى1،كيةابر11-كاوس،المباثسغيرالهساءبوهـن

،كاةت"مصرءبر،،،را!جتلاالحركةأناذ.*نياقؤجأو،مهسإلىتردالتى

لو!را،الأ-راله!رءلى4تس!!اا،وانىن!و،إةالإ"كا.ةدرفن.1)نثاط4لةب

فة.وارثالترفصوادمن،آ"ما4قنإمزظإليهجا:ىقماءلىدمهولبمونالتبار

ت.واطربر،ند41!نوالمؤلؤإلوالتوا،ن!لاءناهو-!لا،وا)طورر،2

طرواءلىلموا!ينبأنةطجو):يزاىرةوزد.(يةور4لإهـبراامهماخالم4،حا)صد)ني!11

ن:ارخمعلىث"ذو،يةطورالإءبمرأعةا)!هةلمنىلاتخداء4،يرانإعبرني!لامن

ةطة.،جزورسزاإينةرم:هحإاوبطراعنجمةا)فاللا!تطارترضت،رةالمجاهذهأن

يراطرل-ارةداجدتاطرتخذأن532وإ،سة،1،،-تنيانور4ءلىأنالإءبرا

تفطرءنير(اطرنة!توواالذيئ،بيينالأه.ومعاة،صدمعاهدةف!قد،هـصرءبر

يرددوننواكاحينماالأحهاشا)"بارلأنذثإتولة141هذهأنغير.ألأ"ررح.)ا

،"بين4ا)حرقيند4ا"زرمنالقادءةنف-)اإ)ي!ال!-1)قي،زصيلان(ءواقءلى

يخها)صلحانعةدأنثتلمهوأ.الأسواقءلىا)-ثمارةالمكانتالفرسأن34

وءاد،مجاربهاإلىالأءورتادت،(م532)"ة-)انةسفىوبيزنطةةاركط

الأ"باكىفان،لأترىاالمتابمرأما."1"ذارسقطرءنبرادالا"ةإلى19ببزنطيون

يخه!و،4ثصالمهاإواىبينا:%لمرةانصطتثمن*و،الفرسعلىيخهاتفوقوا

ترد"ارتالميناههذاذن.بياأثيرءوانىأمبخبرالذى،(يلعز)عدولميناء

وعارت.والذهب(،والعاجلهبليهيينبلادمن)دارءر،4؟يةافرل"ادءتالمتا"ر

واطهءيدوالملحالاحومأبلاداأهلإلى،رجا!ملاهذ.مراإلتحملتةالمصرالفن

،،؟!"،
والر!يق

"صهدرأنإءس"ازد،ز،*ت"اتماض+ةيرفيصدم!تأت!اكسأنعلى
http://www.al-maktabeh.com



-؟8؟-!

1)ةمجيه،ةسمنعابها،!قرهوءا4دإرأر!إ،رج!لااإلىالة!حءن4ءةأ-:فنىحما

إلىيهمأرافى*"تجاتث!!رواأنفىم!ثأاطقئنص!!لوصار.ا!ةسكافعامب"

،لالةهثواطىءءلىيةهوكانالذىفا)بردى.التربإلىو،ثرقابالهربلاد

صدربعهاصارت،لهةيراطرتاجو-هملاو،س!.فى1،!ةوعة،را"ة)انىا*الأو

تةكابكالم4الإ"ولدرثتيرتاثوزد،ا،بو"طر"5)اخربإلى4الإ"كا"ةدشث.من

."12لا4القسكانعاء"إ!ةاءحمات!ثاا)تيوالم!إسيريةالحرتاجو-ةملا!ن4.ة!يت

زرضتهبكا،لملأدبالهارىالجىاطث811هـتأذإدت4ثا،ركزإ-إط"اأنوالواصح

اإ-كاوس"ذهةتكا،"-ظثانزءتزفى!4لإ!ورمكاوصمنر"ات11على

تخضيخى،538،ةسىف1)مهادر31"وممرفىتررأنهذلاءءلىادلبلن!و؟باهنما،

ءلتحرصأتضهمررة-و،4تدرصلأةال!صندرةمى11بمرا011ءل!اإفرر"ته"الهسارمةد

ترد-ئ)اا)-امموءل!،ىر"ألااإءسث"ا،واىءت-!درالتى4-)اء*سوم"ءلى

"ركا)+بء4(،بخاثخ،اطالب"يرانبرةير%ب)"زبريزكانأنهءهالذلاث.العا

مو"رامن"ةررءا!ليركا"ذافى"ؤدىأنا)ةلمزمنوواكوجمذتة-)اءلىت!تم

من،زهلءناروءانأقامه!اأنواراجح.،13"دن41ءت4ءد،ةلااكا"رءلى

نأءلى.ا)سا*شالقرن،تي،لمقالازال،4الجرجمو"رال.!"ةل3زومرافقعل

.،؟4"الأسواثءإسااإةررةارسومإلىإلاآثحرأا،صادر

ابىرك،بإدارةفط-إاا)وظف4،أنابركهمو"وا4أمكلءلىالدلبلومن

"ستنيانأناذ،ا،وفافين3إرءنت*بكرن!ص4*!كا!ا!ولعباركالاباسموفالمعر

إ)يم3إهاإبو،الهاء"4أااظزومتولى،الأوبم-تالبالدوقعام!-الل4ب:دعهن!ح

ا)!محمجحقدبالةتؤدىأنفاينب،ئبا)تسا!،ءالممولون4ماتدفىأنإغامالإه

.،15،لصاا!ا

،ةا)نخرأعباءمنئبا)ءصاداتوتحىلهـا-،ا،باثرةخيرئباافى!ران*و

الأرافىوزراعة،وتطيرهاالترعوحفر،رو-باإم!يانةاو!وقيأنعايهمتحغ-إذ
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في!آأموا4،ئبا!)اا)حكو*،!نإلىر!."كانزصهد!اةبجا،لىو."ا)صاء4"61

وءلملجأ."1!"الحايمةالنفقاتد-)والمدنا)قرىءلىرتتقر،لهلديةرصومبدفع

،الهلد؟4ةصا"بءنا)حكوء9ةحرائبل!ذبدأءن،4048ت"-ضذان4.11

،اماجرى،15ذكر"هقالتىئبا)ءساإلىر!افو.ذث)0.11ا)نا"4*نطبقلإا

.بالجند"8؟،امدادهوبا(ؤوة"ش؟باد"وقءن4إالا)تزام

صا،اتساستمى:ة

-*ذتا)ة+دثلإتلبهضإلاالأراة!يبةضريمىلةقدالهاء4هبادى11"تعرضلم

زءتجرتاضايق"ادااتارحدالط4.-ةةءأراةىء!سظاتإذ،!تالرااقرنا

دا"لة-تعدأ،لاك11اركبءلىقررة411ثالمةاريةالهسأنغير.الومىإ!قد

يؤديه"مبةء4!،"ء+ينمةدارعنعبارةأفىحتإل،التةديرهذافى

ق"من!م"!ارماعلىاءخمادأ،ص!وء4اطإلىرأص!ارحبارا،لاكأولئلث

.،91"4."ااك4الجباث

س،هباسء)اربدتةا5؟قضضا!بررىض)ائلالو"ا،؟3نرنقافى-تنياندحذوقد

بر،كتووايولب-4ثرىفى،"ة"كلقهلهمنثمعثا)ثرقوالىأناذ

قى!يلهيفبغىماإلىاكصقوالىتشيرو.ليمالأظم!،إلى،مفوفىينلهينمندو

!وحدةكلعلىمتررو5وما،عببمأونوع!الخراجمنةصاهلجيةوحدةكلءن

نأغير.والعادةفر+)ا؟قةءىبجهرىإنما،ا)ضريبةءنهذهاوحداتمن

ص،ليبيماأن،!ذ!صال.الإنتاجيةوقدرتهالإقلبمبحالةارتبطانما،يبةس!لانوع

."20!4نويبماخهاةرصارت،القمحزراء4بهااصلجنما

يب4الهسلء!!تفىتتبعض4،11يةا)طرثرخبينالمندو"ؤلاءوثةوم

الذين!بينالمندوأوا،جانت-غبراأنااوظفينكلوتحتم+الأقاليمصا،فى
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على"ثسف!يما،أكأطىأووي!لوينى5!الة-طةطينية)إجزنطةبهمتبهث

بونالمندووهؤلاء."21بر!عتووأصبنبرفى،ب"االهسءنمهحر*نيرصلما

،بمستنيانزمن،الدوقاتإلىلا،الأبرثماتءا"ؤرإلىتةد؟3ببررمىإنما

ئبالغرامقاديرجتوزيتورنالذيئومم،الاقايمإدبيناالح!مباعتبارم

،22!.والقرىوالمدنالباجركات

قىش!،4ثهر!ااءةدارخ+فىزطدةا)با"ركرلمةولى،4ا)باجركهل"ادوفى

فى4ةيقو!لالهتوزجأنخير،4.بروثالأرئيىءلمدةهو،ءوغفكبيراثراف

له51ءإنسىفىوردءاذلكعلىادلهلوهن.الأ.رو!ف"رئهسالأحوالكل

يعدلهأنخهمنس؟او،1)قررب40ادةرمنزادا!اجركاأنمنأنروديؤ،

."23"ينةذهأنالباجركالاح"وفىلهسقراربمةتضىتحددالذى،ارالمقدفى

الباجركب،،!ننوعأذ،ؤ"1)تي،(ا!راج)4ثالصقاريهةالضرمقدارأنعلى

وقوخهاالأرفى4.بطب-يوفىمماجرىربةا)تحرهذ.لأنبو"داهأ"يكن

أفرديخو،ن!سةرح،إ)يم-االإثإرةق.صالتىالثكوىذفى.الإ،تاجية

،،يةاظصوبمبدة-تلهو،4.1ءر4الةرأرض4إترأن،طيه،لدوق(ا"ةاوكو!)

،4ا)باجركهجهاتحائرعلىتقررمثلا،الضرا!ب"فررعايهاءنذكوخ

ثمانىتحصهلتحقمبينما،قيراطينيدعأنلزراء4ا)!الحالةدانكل-"ررإذ

،تقررتا!نإالمقاديروهذ..3رومايزرعالذى"ةدانءنيطقرار

فىيبةالتسمقداربتثبيتإلبهمعهد،الإءبراطورقبلمن*فةمثلمينيارةزغب

،،24!كيةاجر5!يكل

لنو،)البور(المه!لةالأرضبين4ئبا)ضرايرتقدعةد،يت،أالمفرقةتوبمر

اوافعة.وات3الأإالمياهياتبلت!حأننهأ،غيرميا.الفيضانقصلمالااىاالأرض

ءنيةقرأنالأشض،إلخصوا!و،بةالضاريبةالهسبرتقرمبدأكلبترنهأ!
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لو"41بةتب؟بعابماالمقررةهـ4اورصادد-آءنز.جزؤدالباجرعجةةرى

(ممل-ذألا)طاعات"ةءلىيبةا)ترءةدار"ةررو*تي.،2لأودت"ها*نوذتق

،3!ؤ!!اتة!حدد"تي،4ةرثكلاحةءزةديرءن4،لاإد؟ا)باجر؟ذ!ةإ21

.(26لائبراء)امن

ق!-طةطين،نزىةذص،ب!اا)ضهرفعودا1315قىاتياقيابا4)د-ةولبآ،ظرو

الإقلهمأراةىح!مجعلىاهبا)ترئماإتوز!مامالاهإزداد،"تالإوربراطوركلفى

لاك11وب"ربرخم،ئة1)ضربمبما"،ن4ولق.،27!ا4ك)اءلا،أممهلةنتكا"واء

،ب"االضرءتعاي!امةررو5مالايدةهوا"تيأراصيمموا"جرالذبئ

،4زثا،رجا)-إط"بأت،*-ةهرتدهورءنارراء4أ"ابماخال"إلو

1)تي،الأراةى"ذهفىاراة.ةا)قرىإالمزارءيمن!تزبقىمنإرام!الط

بة.1،علد4الضرثهثدزمواأنإ،اءا)!هحر"!افىءلى"معض)او،ا!ب؟أرهاير

ابإأررلمزمالذى،50،40)خإاصمروفالمهالغنماامكلبم-قمانوأبقى

واراجح،اإمهلةالأراضىءتأرافىحهـ3يراورءاراعةزكليةومواأنإالأراضى

.،28،4ءاطلإءلىدءواثة!نإ"ت"د.ة"اءواالذيخاالأ!ا!ارةأن

نإا،ةدار"ذاجتوزجرىرث،8كلءلىالمةررةيبةر!)اتحددمةداروءتي

."129ا)-كانءاأصيوىلذىوا،ةا)قرس؟"رءفدلحةوظاللا-مح!وفةآ،ةالقرن!س

مراعاةمنلاإفى،شخصكلأراءكاءلىالمةررةأضرائب1دد-ءوءةد

صفةفةمر4توجر،ية1)قر*-ا"4كأتزإذا.13ة"و.ودربم"،الأرضصاحة

نء"ار،ارهاهـقدوقىدد،40ا)ترتةررتأ"لم"ماعلى"تيوطجيهخ!االأرض

4؟القرأنأيانوالرابمح.اهب"ضرمناك111ثدفعهدارمامةءلىالوقوفري-ب)إ

الاك1ثةدمه14.الأ"ذتكافىتكاتأنهأول،ب؟اا)تريرتةدفىتثقىعوننوا!ح
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ء-ددتلىارترفث"جرونكازا":لدث"مجلىأءضاءأناذ،اتإقرا،من

."3الضراهب"بداز!ىالمرز.طةا)ضرائبمة!!رحدات

:اوبلضرا!با!ب

دورةكل4-تملقأ-دذه،4اإبة"ثارة.)401ثر!)41*15"ةتكااإذ

الذيئئنالمفدوزدومءةب،ني+ـهت،وفىتجرى14)نوي4ييالضرفإن،ايةما

.،93لاا)ثسقوالىأوةدم

الإ*براطورا-3*"وئ)االةاءدة1)تزام،ا)-ادسالةرنقو"دث

تؤرج!و،طا-زأهـلم!04ءلى-ؤدى4ا)!رتهصارتبمة"جاهايت)او(سو."ات-أا

.،32!ةءدلفاا.ذ"لىءصمر

الإثراف!ت4ا)نوءبا*قارث"اثه"ا)ضربمءار"قيرى،31نونلةاووفقا

.الأحوال4!هزه"-بمالدوؤاتااطايباتتياديعمأو،ا)ثصقلىراضرالإ

3"اب4اإصروز4ثبا)تصتثهلو،الأول:زءينالىإنةاكائباص!)او!قىم

")ءاصباالهامة4زاا!ازإلطنرصلالتىوهى،"(+"ا!*!ة(ةه"81*ةأو"*س!!هة"ح

م"اب4اإ.روز40ثالةسءتعبإرةز-كان،ا)نانىا)ة-ما!أ،4تأإيمزأ!عا)"

.احءير"43،اارالىاةة"شإلىإر"ا"ايجرىيت)او،،"ح8*ة64

ل.قيدأنلهس؟)،4وادارزلاة-"وألاالدوقأن،13نرنقاوتةررفى

واتهـلمتالأشت!":تتس،5،رة15نروأوالدصلهدر"صاأمأن1،+رو!(ممة33"

الأر%دءلىتلالماقررةيئ؟ا)تسفتبهشل،الأولاثطر9:بئمارءى4تهاقصاهده

صا!كاو،(4*ة4)!لا،لاا،توحةلإد5)اءلى"قررةنتكاائاهـ"افستا؟لو-ةا،شا8أ*ءه!8

:نمار)ا.بدآ"دفىالأولىة-تاتصا"وكا"،بالمبر.اإمروفةافستهـةافىهفى،فىالثا

لا8آ،:ه".حة40!.46.

http://www.al-maktabeh.com
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والهلموظفىالأعيدةةدع،-إاق0يقدء4ؤبما،إلا8آع!*أ5*،هةص،جهافى

ينبه!،!-اءدكمأوهـوظفيهطابعلىأو،اوالىر.أىلانإو.ا)ثسق

رندببأنيقعهرو،الموظةين"ؤلاءتهسفتحت4زةيجعلأنالدوقءلى

ادارتهصوظضعنزتلا،والجندئوةاتالزن5لأواءر.فيضعءنكللمعونتهم

المدنيينالموظفينقهلءناداءدة،1،اليةالإدارةموظفوتلقىإذلكو.نهديواأو

لجأوابكاا،دنعم،فىزلمأخرواءنالذيئلا،!ألااستخلاصل"أءن،بمنكار+"و

.،30"رالأواهء!جانأو،الدغفىوألمما!الةتفو-ةاا*نابإ

ةثئنإلى،سدوذياتءن*3اش!"ةاش!4يهضرببربايةمحهير)اارالىوءكد

ا"تيرتالأترى،والةء4(*،،،عة*أولم"ابتر!ثاالأولىالفئة،اإوظةينمن

4الةثأءا،،إدارةد،وبالأولىالفمةءنواحدر،وا"ص9ح*ة!**ذءآم"اب

وه!ه!هم،ءددآعثروأالأولىالفئةأفراد!ن4أكاأقلأذرادهان!فالثمانية

وهـن.وابند"63"(ادار-4)وديوانه،الدوقمنالمسامد.لطلب"ضهوض

!م*9اعاح!دأح9باسموفونالمعرأولئك،*آحأء"ح8يبةرضل:صحة"المكلفينالموظةين

."37لائبا)ءسامنتزأدتأخر!ابترصلخاصبرجهاهتىوايئاك

ثقعغاا،ةإ)41زاانلاز3"ربالتى،ا)ةوءيةا)تساءببجبايةالإهتمامأنءلى

إدتاوى"اوطأةدةثدة*ءكاةت.ولذا-دوافيإدارتهواكشققعاعلى

الية11والامشجمازاتالحةوقءنلدوقكانما،اقيود1من!ترصتما

32نونكأفىبماءاذ."3ا)عبيرولالوالى4؟خزابر3التىبالضراهب4طة"رهل

فريبةلم!ىقل،أمن،صدوثصإطاتامتدادإلىشيرما

نو!مل؟الذيئا)ضراهبداتهمأكلثطت"ضة!آ"ا8ةء!*،ة8أو!آ*حةآ!فأ

"ذهوفى،4دوقترج1،او*،أرحتى،الثانيةومهسالأولى!ءسفىأراضى

أدركولما."39"لإالأوبم-4"لمعاواذ"تثأن"تهـرائباو!ادقيطجاطلا
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فيل،الأةسار!نبالماليةق"ايماقيجنبأنرأى،4الحقية"ذ.جتفإن

حدود"لمطت!ماتضجاوزأالهذبئ،لهبياولدوق،ب!صرلاق-"وألا،روق

،لاو،ألا"ذ.ةع!يقؤ،الأخرىاكوواتأء1قالتدت!!قاطق،دوقيتيهما

وأن،؟يمنالهارالملاكخها14ا-ابدأنفىاقوةاخدمابةأنفىاطقلهاوجل

."4."ئب1)ضرا38تبعتخا!ا

،المقررةا)!رائبةجباءلىالإةسافأ!الهفن،الأبروثيئرهبسأءا

لاإفارةإ4ءةبرد!4ةلأظرأ،!لمنبهيقومماتحددأنا)صسيرمننهأغير.علبها

إلدياتأناواضح،4قيادا4بالجباثباإتىخاثتلمقوفيما.؟3نونقافىبرةط

مرالأوا(ءهانرةبروشيةالأسئهرءن"تائةت،كاقي"الذا،بالجبآاكةمةلقرى

ت!،تهدوةيما،لهتكنلم،4ثبروثالأرئهحاأنءلى.اءبر!)41ببرجاتالمخلقة

لأنىل"ذو"الباجركلةبزماموا،دنإ1)!را"ب4بانىيتد،ليجهلهماالاطة

.،4لادوق"9باششنو!!ز!إلمكااالبلديةونواب،4"باجارع

فهو،با،رعيتهبدا،لا)!را"ببمهايةعلىالإثرافاجرك0)اويئولى"

،بالقرىيةيم3ممكانءنءداما،ائبا)مررلدازص!هالاتال!هلىاكى

!-ئولاالبماجركث،تبراطلة"ذهوفى."42!4الذا"ثاب.ايئبحقالمئمش+،عاي!فلاأو

الةرىءلاكسنائباضراييأن4واجهذن،الجبايةالقظامءياحد"إلط

،4فيااكيةابها،ق33-ةاأا،لاك!ؤلاءثكانأإذاو،الذاتت4باببماثف!قا

كلالمقررةانح!المه4بجهاثيةومكانأفهم!ثأوارا"ت!،العامةاهبر!)افيبي

الالنزام!34،.صبل

ثخصمآ،ا!حزتضدتلئ)ااطالاتءدافيما،ث!ولىلا9لهاجركأنكل

ذلاثيرلىإغا،اخخصاصهدائرةفىاوا!ةالقرىكلالمةررةاهبا)ضرجبافي

بكنحونثقؤ"الذين43*ح،ع!(،هوط7"048ء(،،لا-ة!9قب!"نمولخون
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لةرىباثسلىنوهؤلاء،(44لاهباا)ترتؤدى،ت،ءنه4؟)ةثابا،لاتلإث!إا.

المتصممللمنمالمبعلى4را)قرموظفىمنيصلمواأنوا،حم!ومن،4ير،ا:،4+إاتاا

.(4ه"4اقرثاءلى4اإفروفىئةا)ترمن

البماديةنوابا!رائباصع"ولى،يةظرالاجماءدا،يةاإمرا،دنوفى

الأراضىشسا!زأ3صاطانمأنءلمما.*(46"الدوق)-إطةهـ.اةشنو+!ىفالذيئ

."!!4ا،دفي"كانأرا%ىبهاتقعاضاا)!وا"ى،تدوأ،4با،دثةقىثطاتيا

لهقر؟4نأءبفإن،بوودأزرثل،4ءالذابالجبا؟،ءق"ه"المفا)ةرىا!(

رئهسإءراثقىمتا!رثبةاجب-ايةن5ء-مو)ين،تتبرون"35،5!هشاح،س!5

اكىفار!")اوهو،"آ"تا45*3داوفىل.،ااإوفات4ليبالجها؟"ومو،بروفيةالأ

."ا8"يةالنةدئبالفراية،با"ولى

"إلإمبراطوراارلد"اقما14اىجر،ودث"وؤرا4ثقر"ت!لما4ةألاثدإلى؟ضاف

نأفاراجج،4اطورثالإءبرالدءاث"ءنءلميهت"مر!ماإةضهل(40"اهل45ة7،"،)

هؤلاءأنثكولا،إباءساا4اث"هفىاو.م"أ،ا)صاعارة"إإني!طإااإوفاذين

نواكا،ثهـدوفيهاأغمخير،4ا)ةرث"كانإينمنا،تثار!"رى،ةينالموظ

.،94"بزارء4ا!!-)مونتسيز

قىمبل،ممونظ"جهاتولى،تيةاكا.اثةابقي4+.ةت،اثير"-كاا)"ثاعووق

.،..ا.لكابير!،ثالىأرضإيبءونألذيخاالةلاحينءلىساءبة)اءتمةررو5ءا

،؟باثباإضهءصةااضهج1.هذلى!،ولاكنىقط1(،؟كز)اإر4لإا،1"رالإدابىدوة!سليو

رمطون!*هء!05(*ة"4لاه"4حشا،م3"مباواخمرث1،صونظااء؟بااءؤلاوه.4+ثااد

.التراءبمن3م!!ءرمةرماهو،إدوصم"م-لاونتالذيئلافلاحين!الاتالإث

ووذق!.الجبماةا)يماىم:ةثي!تي(!ورالة)وربالد4"ظئا%زافى!حتوا،با4وهذ.

4!ة*.*شام-ا؟وفالمهرا،وعاتجائبااتسأجمعلىو:ؤ"ثر!:!سإلاأءا(!ة64)
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هذاأنفكولا،!أح20*4الةرثإلىثيخ4يهالقمردعجرى،صو-ةلالأحد

بهضوفى.(.\"لةلموالمطالضراهبجمعلهرجاتولى،كهيرلكما%لىعاياتىنج8ايخرن"

."52"4؟؟الةرءديديئموظفينإلىزبا)ضرا،صبلةأومجوع،ةليجرىالأحوال

رئرساداراتإلىنو.تت،الأبروفيةزبلءنبونمندو4ثكاأنهارافىحن*و

قوحة0)41الذا.ة4الجباإقابعا4القرفىالذا+ية،ابباأنحدثإذ،الأبروفية

4!اك5153،شا،خم"اب،1،ءروفين!!،"أهولوتاابمبابأنذ؟صهكلةال،الملاكراب!حمل

المض3!4هة4!"!8"ئاءونةوا)-ءوةتورهبخ(!ط"ا)طءلارءواالذيئ

لوا،كااهبا)تحرءن"ادتهولرءةرءاهوبدن!أنإ،!مم!لماه4آ5س؟"ول.يةبةر

."53لا4هبروثالأسرئههـةلمنإينمندوشكخير.ن

؟ةاءح!الدفابس،4""+ةاض""هااصراءتان!ار"ةأى،ب:ار!"4"هاثأهـا

04%سءنايص-الاتمنإءطاؤهىجرفها.لةآ!)اثديدةءملماتصى

آخر،أوءوفات!ه!سأكء+ووفبا"313904!ونافوقه14.1،..08"،4ة!3"04ع8

.،.."اإوظةانذان5ايماإيتحما"ضالإدارةءلىنةفوأ،4،004!س6(ع5م"اب

.إب%سامن4،ةابةأفرادكلمازأد؟،ةهظ94!4!س،؟اقنلاس؟"رتولىو

ثرأجاكةاباتهـنىي)وبباةوفى،ا!تا0،جرتاىاائبا)ضرأنوالمهروف

.آ56"الأراصىملاكا!+ز4ثاىا.ن

إلى(3لونوأصار!،*ا!48*ح4م"اةوفمعرءوظتشاءبص)ارةدا!إيةومو-

،ةاركلاآ،زقيةوىافىكانؤةد،الإ"مبمذاوزينالم+را،وفاةينسنءددئمةأن

"ركاإالألا"4وفيةأنوففاإ.ر.،57"ةاركلاآدوزه")ع!كاننهأ"حوارا

ء!ر،فىاروصافىا).ءحىأوائلأكاة،وترجعو"دها"ءسفىإلا4معروز،ث"أ

ءلىأيضاويشرف،!وك-،اوايركعليبالإثرافيقومصاحبهاوكان

فكان،المحرب؟لادأوالمصرىالقكاروصا!4الاصكندربمن"قوافلتجار-

-اصة.أءراضىمنماقاقلإ"وسالرعلىذرت!ابركطثبةاصتدةلمجة%س(*45)

اء4"59":!نح.3(.0.!86:أفاىا
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ارارداتءلىالحليةاإ-كوص4باثتةولىو،مرورهاءةابلفىرثهةيتقاضى.

مهس(دوةبفىابىراثإدارةتولىفظوت4ءةلاهذ.ءنوقدكان."58"/.والصادرات

الأهمية،3جيرةذت،كاالجاركنةطأن.واراجحذفىعا:هالجاركإدارةيتولىر"آو

الشمالنىالجاركءنختفما.اروءانىد!+)افىعاه"أتكاكللموافى.،ا4تخفلفوأ

عخديىخابفوبفىوآتر،"ركالةلمزمإن!ح،4تالإ"كافدرراو!جمإكانا!.إ

.ايب.وخيهأءناراردةرجا-ةملاءلىاطقررةمو"رال+!ب")طيمه"4أطراثا

نقلتةررعا!،؟المباءالواقعأو،"ثينجمركأنصكولا.ر!!ءنادرةوالص

.،59"فيلإلى"-قئثانزءن

،"*هم!سةح*ةة*اف9ثيمنالةجارء*راإلىاهقالوها"دىفىهـار-ال!و"رت

2ذ،يةجارة)ا4ا)ناحبعلىا)-ادكاالؤنق3ما!اش)اذةءس!ؤل!أنغير
.،6.!ارصوملء!وتمورن4الذبنابباةرباثصوا،أعال-

4بالطر؟ةتماقؤ،ا-ادصااقرناإلىخ،رت،قليك+ةاصبلإلالينالدس؟)و

،إ"5،!آة!*"!)""ظا)1)"ياع(الأهلاكءنئجاظر4جباثبمايجرىض)ا

بعضفىورداذ.ا)!طدرةوالأم!ك،يةالإمبراطورالأراةىل.-ثتض)ا"

أنهكا،4الإمبراطورالأراضى(ي،اءر)ظارالىتصيرماوالوهائقصو!ةاا

،،تا*براطور،+!ىفإلىبثيرما!!أ"ءون11أءسة"--ابات"جلفىورد.

الضياعط--لمبإدارتهاولونيةكالواأبيونش*أأزرادأنوا)رابح

.،6ا"4ثالإمبراطور

،جثمن(ر!؟الضرائبجباية4ءليفيرأنتفبنىبمانام!خ-،واهتم

ئب،الضراهذ.يةلتأدالمةا"بوالوقت،اهبر!)ادافىءنبةالمطلا،بأ4يربةد

*"ااظز2!ءءلى4الحازظءلى4"رطوذد،ءإبملميصرنالتىصالاتوال!

"كهله"المطالأزء4ولشجنب،1،رى4،مبءنالإنايمصكان4وطاث،جههمن

.،62"بيز"ناية2ادوذ-غدد
http://www.al-maktabeh.com
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الأزمةإ-ببضدةازدادأنث51لم،الا"طراب.نر!؟حدثفا

،وراق.نثأولكانإغاناي!تس"أصدره1)ذى،13فالقانون؟إنقديةأ

ترت!تض)او،الضراهبوداؤ+و،البلاد4ماليا4فىتتر"تيالأضرارععالجة

ا)ضراثب..نل!"تماءلىثيرهااتأوذد؟س!!فىةل.+)اسعرانخفاضكل

قيمقه،مجكاتأنيلبصأ،ءصرفىاكداول(1،يرة)1)ذهي4-الجبأنإذ

نحؤةضا،يمذه!"7!4ة.هقأتكاأنذبد،ضف"ةسءيمارفى4إلضر،نظرآ

انتائجا.نذلكءلىمايتر"ب.و"قنأنير؟)اوءن.ذهبيا"36""فق!81ةأصه.ح

،س!ةا8،وهورىلجاا+ر-)با،رنارالد؟و4مي!باا؟هـاةلب"رأنسافإ،لأموالايةجبافى

امادىارء-)إراالدرةرقلإاأنواما،إ"!س72"وىبيزظ،فىلا؟!ناوى4أز،ينعلى

يتعرض،نيت)اطا!ناوفى،ا)قي!ةءةنحةض-لافىمتبرالذى"زوا72وهو

فىظيان"طاب،عةالمث"-ذهولحلاج."6(!للخسارةا،طلبهت

هبى15-)او،تمالضقودهـوزت1،ءفين40)ط،اءوظىإلى"؟3،ةون

.ا)فقودمن3إليميرد،ايةالاصالةبةلاالصحيحارزنيثبتواأن،."6ه!4الذجمب

(المالت؟؟)ما"لمةاهلأن،ج!بمةفارةل111بيتتهرضأنث،ذعلىوترتب

س!تا8؟إسعرالذههء4كأن(ا؟ةيمات)نيرناالدءنينالمص!الهساهنبدافىءن

نأعلى.اي:هذصذا72"وى4طبيزةقثحاوىجنأأنه"ينعلى،،ذهبيا

الأقلعلي8عاكا4افنما21جرتاط-كوء24"ءو،الضرا!بدافىممهالح

"نةابندانبثةد"ارتاضااتاهالإجرمنافئذمما"،4ألننمارالناحيةعن

،ح!آة"ه!!9و22!ء9484،9باصما،!ووفانكاالموفافانهذان(*65)

اتراعاءتيمرماوفغى،جلوادكاالموازيئءلىالإسضافالأولا،وظفواجبومن

ا)فلا،نجامنادهب:ساءواب"منفكان،ا!افىا0101المتداولاافقودا،زنبثأن

اظر:.%ذه.ؤدىاتياالضرانبمنلإم2الأمنيتحصلءاتلامياسىمكافأعارثم،يماا،ءس

ل04!08!:*،.3،.0.،73-،74.
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ء،+6"
صاءب9لهص4داءنتةهلأنالطا-ادساا)ةرنفىاط-كاو*"ت!بإذ550،

."67"نهدأأونرءاب"ا1)ءس4د%-هـنإدلا،عبةا3!خ!مكالموبهوما

بمسذبانزطفةعلىقئف!أ،ءيمبأو4أقيصه1)!را"بببا؟،ءقوتولد

به-ئمهغالذىالإ"خماء،قمنالإظدةقل:.ةتا)ةةثص،وهذ.،4تداه!تالا

اطق"ذاواتةل،4؟ا41بحقس"ان4-)اتمضهتلطوزءنتذ.ا)-كخا!س

حتىاإوظفين*ناكبإ-وناستتلكا،ب؟ار!)ادغ.ن"تيربالمدتفون

.الأءوال!86،.تر!"ماث-روالا

نبرهش!التىةبوث+)اوباتو+!)اإلى"-"نيانأثار،؟3مرصوموق

صارواالأبروفياتموففىأنإذ.4المالب4النا،ثإتإقزيا،الإلضجاء،قعن

جباةأنلجصتةلميان-ءينصيخما4أأءير،3ذيمدنةونمنإلىاطقهذا؟نحون

منب8جاكبرأإم!صلأنةاتظوابأن،4اطا،قا""تدامأ"اءواالضرا+ب

.الالتجاء،قرأهبالصدافىتحءن4.ةواإنلموظةيناإلىطاب،الأموال

بينقايوفيالأصآنحروبمرى.،إالمطدا)نذ"4ناالإجرهذات-نرأذلكومع

شبر!تلاو"ا"ل!نا)!رائبداتوبهك-!تماينو،اظزانةدطوى

.(96،منياءالترا

يةالإ"طكندربركإطربأن،13(هـرصوع!)نونظفىأعانبم-تنيانأنذالث

نءالماليةمدتئءن4تفزأنفىاطقن44الأوبمستاللدوقما"وىلهليس

يمق3ثءطيدوأن،"70"قسكاوالىبىلمندويؤدوهاأنيفهض1)لمق،لاو.ألا

أمخال،بوهمندوأو،ق!كاوالىشاورةزبلإذا،ذلكوخ،"71!الإلضجاه

!-مواجتهمت2يمنصواأن،لهمنيص؟اتلاوالموظة!ن،3،ح!ةة34ح9و4،*حا!*"8ة

نأالهطربركفإن،الدفعبقأبلتطاباتا)!راثبداتىلأحد،اظاصة

ا"%جيلاصتبرو."!آ"اوالىموظةولميحدده"ش،ثسوططبمقا،المسولهذايأوى
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عند،دينهبدفعإنزبم،الإ)ةجاء!قذالمتفع.ءحروعااهد،ملواطلة"ذهفى"

بقدمأو،ا)شرقوالى4بكاوافةيركابطرا13"ةءض)1،،.ليالتأملةأجلاتصاه

ئر%)دانطاققالتأبميلفترةأثناءوجود.تيةبأنأك*ةيأنهءلما،ناكافيانيا

.اإةدس"3!،احرم

تركلالتىنباالهسيةبجباقيصاقزيماالإلئ!اء،قءنالإكأ!با!إأ!بوزو

وذق،ا"*!،ةه!81)!باسمالمعروذ،يبةالضروص،،ثالإمبراطوراظزاز"إلى

وقد،ة"اخأحوالقإلاكأةخلاقدا)ةأصل"طاباتؤإن.4"،"بثروط

اعاةعيتررلمماا)قيمةءديمثصيراةأبءلا"قؤلمإنذلاثومع.ءطلةاقنحلا

"محنيسة"قعلي،اي"اهنالةضهاء-يراله!ننهلأث"ذو،آةاصيل"7"كلنىنونالقا

.،25"س!.فىلا"يما

ط7م04!ي4ح3زبالفراجهاةيناهضأتذأترى4جممننيان،صةأنعلى

إخفاءلهمس-!تث"ض،قىديدأو15!مامدوتالإثصالاتبمررواالذبئ

"بقمااتخاذالى،-تبانأ"إذ.(76"قحبتيرأموالمن"وزتهمفىعمارما

"هابءلىثفبغىالتى!الاتالإتصورةدطذ،اتجراها*تاتخذوهأنباطرةالمز

محون"أنيفبنىالإثصالاتوهذ..الغرا"بلدازمىاولوهأناظراج

الغريبةءحماؤدىالتىيةامقارااوحداتد!ء"بممةتإذ،"دأدقيقة

"،77!الأراةىمن"اك-اميماإلىوأفارت،الما؟ث3اءلىا!ثأزدعاوتوا،4إالمطلو

نةتزابرسم"!لمواءلم!اا)تيئبا)ءسان4كانما،الإتممالاتفىابها"ت؟:ثو

يةخزامنالمالننقالا؟ذلكثتتبموا،ضور4الإمبرا4،تزاآ"ربوماكان،ارالى

منيطلهواأنقاطقلاجباةبهونألاعلىضآأ،سقبانو"ر!.أخرىإلط

.،!8"ئبالهرامنعايممء-ررو5كلاثر113ا)ضراءئبدلض

،مر(-فارة-،3)م
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لعافى:والنفةاتائبلفراااعبرم

ئبساالةكا!ت!منأ،ا)بميزنطيةيةالإءبراطور"ادالذى،مالطللهدأ.ووفقا

الخةلمفة.ثنهاخزافىلتوح،4ظإيزإلىا!اكترسل،يةصالمهإيمالأظ!ن،رولة

ية،اإءسالأظ؟3ولاةإلىا)ثمرقوالىفةكليرسلهمالذيئ،بون!فالمندو

ومايرعبل،ا)صامةاظزالةالىئبصاة)اءنإرصالهينبنىمايببواأنء)يهمينبغى

المقررةالمبالهىوما،ذاتها؟صرا!موءاينفق،الشرقوالىخزانةالى.ءنها

.،29!4أبروثكلءلى

المضلمفةبالأ،؟3لاتاس"الإداراتنثاءاوراءءنىتر"-تةيمانن!يوأ

وأءس."8"!،عابهءيمركلالبأالقيامإلىيجةحونالذينةينالموظصبحطالىالا،!ر.بكه

إراداتالإدقية"*وازنةإقاء"ةسوربءلى،؟3لون!افى"-تبانالإمبراطور

يادةز؟ققضاهاإ.ء!3"اوكض)الها"ولانحىةب"كا،8با)يمفىواإصروفات

نبتكاماإلى،إالمر"ومأقىماالتى4أ،لا،ظفىوأثار،الإيراداتعلىالنفةات

ينفقمادار4و،ومفلائيهشوطوءر؟؟ياءنالرقوالىةل.ازخإلىيردن11

؟الموافىعطونةاالمرابنديةاوجر،فيدواوومرتبات،ذببالأبروثوظفين11على

%-تنيانأنوارا،ج."81"المدنءلاهى3برالمزمه!4والأءوال،المختلفة

و"دةعرلفىتزرأنهوالوافىخ.آ82"تاقالنه!نمأوفاكانما*!حرفىرا!

تءالإلميمهـنقىصلما40،اإرإدارةإنشاء،ئبالفرابها-ودع،يئإدار

علي"ةوم،بوليسذقيااباتا-"رةاإدذلاثألءة،ا!م*قهنفا!جرىوما،هبا،لضر

تفلمقالأولىا)فئة:%تفى:لإثفىجهاتهابأن،ا(با)خ،نل!ىقماحالةءرابم"

ةما-هلابالضرائب"ةماقا)ثانيةوا)فئة،الموظةينوءرتباتخ)ايبة!فىص

التى،ائبر!)اءنالباجركتص!حيبكااقل!ىف4أأثالةالفة،أما،ةللإمبراطور

حافرتها"38".انتيالوليىتعتبرالق،الباجركيةموظفىمرتباتءسفجرفىا!م
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جرىى)ابالنفقاتقائمة،البهفامنء-نعد،الحاباتآخرسجلوق

،4الأبروفهرئيسوةنقات،ادجنوموظفى،4المدية"جنولءسفها

.،84لابروضيةالألموفائاللازمةنؤ!يو،عة2ءا

إدارةمنبمايتصلوصاللا؟"نةخزاالذاتيةبالجباية"ئمتعالتىالقرىوق

الموظفينأنوالمعروف.وفاتوالمصريراداتالإإجمالابهاينبماتحيمث،باتالح!

أخرىجلآومن،،آ!ء!ه804،عم-ابالمعروفونماطساباتيندوبةكلفينوآلى

ء!م.علاصمذكرخ،ئباالصردازمواضأداهاائبالصر؟ائمقوايرتحر-جرى

اطليةاظزانةفى،الأهـوإل.نجمعهماجرى47004ح3،حالقر؟""ابىيودع.و

منءددعنسايموهذا.الأبروفيةحاضرةإلىبهايبعثثم،ا)قر؟،آ"،زانة

اعيانءلىطيبةفىالأبرو.سيةحساباتممولى13-ءزوى)اآل!!الات

،،8الأمواللاهمنمندمماقىمهليةا)قرجابىطريقعنإثواالذيئ،*أفرودتةو

إلىالفرا"بمنةل!كاالأءوالبنهلال!ثرطةرجىإلقام4العمله4الناب*من

"86)
ل!ببوى،

ثضلىو،الضرائبءنتحصل.ابمايوح،فةا،ز!المدن4ةملكلود

بالبهنساوكان.ش!هلهاةطي*8خ(ش!93باسمهـ.روفءوظف،!ااتإا-طا.اداش

رئي!ى،المعروفينالموظةينومن.العاهـةالأملاكعلىالإشرافتولى-موظف

با3نةاالخزممولىواثتمر.(كابب)و،-اءد.سبولهنةثاافىا!اةاتإدارة

"87،
(3!،هم!3ة،ع9

باسمالمعروفوهوالأول،ءوظفانا)جهاليذر.أ"ولط،4أبروفهكلوفى

"ومتولىبىوالثا،"*ح"3ةح!ئبضرامن"لقىءالامةرا"ل:كةو،!*!ى*ة"ح*ة!ه.

،ه!ه!ة!حضرت.4م"رب4الأبروسبفىالأمول!نل!"ةيماتتلقىالذئانةاظز

.،الذانهت!88"4اثالجبءق4+ة!تملاا)ضياعأوالقرىمن،اهـ*هةأة!آ"ا!ة،و

http://www.al-maktabeh.com
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س،الدوقإلىبالضرا!!ثلديهمتبرمعمافيؤدونالمدنونواب".اجاركأأما

.،89"باثرة4لهتنحفه+ونلأعم

نءل!!قماحماتوتع،الدوق:اندفى"اص-4)دارةإعدادوجرى

!90!
وثؤدى.9أ!!ة،ح3!سم!ابءصروفموظف)دار!ايتولىو،الف!رائب

3"ابالمعروفةيبةالضرأى،دوقيتهقالضرائبمنلص!ىقماالدوق

ممولى.ء!حرالىأوفدهالذىه*ا!،ة!ول9باسما،مروفاإوظفالى،183ةع4ةه"8!ةا

"ؤدىض)االأءوال3"رب،زاةةبليبيايكانلمولما.4-طنطيذبالةالعامةاظزاة،

ألح،اراو.العامةنةاالخزءةدوبليز-لممهايةدرة*"إلاإلىنقلهارتقر،ءبراطورلل!

،"9؟"ىرصإاس!ا)ة*لرآد،اويمءندوإلال"رتأ-طظمنيةبالةالعامة4اةاظزأن

الأمرأول!ا"رإءنإدلاالم،وقياتصائرفى4ا،تصاب"االهسكللأنوذلك

."92!4ا)ة-طةطيذالىومغا،4الإ"كخدرالى

الاذاناإوفاة،ن،ا)ثسقوالى"،ا"زاسااؤديهـافى،!3اش!*ذاش!ئبصاةأما

!438،-أ!،ل!!(شا!،ة"!ة*س!كهم"ابالمعروفانوهما،هـصر،لىالوالىهـذاندبهما

."93"الرقوالىلأوا*روفةآ،صوظت5،ابالموكايخاالموظةينإلىسلانهاأو

س،دوقيتهفىواا!سوفاتاففةاتاقا):ءسفءنا!صئول+والدوقأنواواغ

"ةوا،كاأوهو"وا!8الأءوالءسف3تظثنىةمي)وة!ا4ودبواة"وفيضصمل

.،9(،رةالمقر

بم-قنيانقرر،وا)*سكارث،4المدفي11-إطةينتدهفىيرحالاوقكانولما

مر،"إلىا)ثحرقوالىثوفدهكانالذى(9شا3ة"هة*ع)اسذ*ادالموظف،؟3!نونفى

"اطاتىمنالموظفلمذاوماكان.ا)ةفقاتسنلاجهشص!ئقزحمالنظر

فىولثس!ةلاني!و)ا"ؤلاءو+ولى.الدوقوانبدعديديئموظةيمنإلىانتقات

.،9ه"4؟ادوزثطيناةالمرالجندعلىنفاقللإالازمة1لأءوال
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()مصروفاتونققات،4؟ثحرنفةات:لواعأ،5"لاءلىلدوقيةاقى*،لةةات

(4ء،د)االةةقات)ا:انىاا)نوعطئ"راو،9اه!س!!ة!ا)ما*،ا)ةةقاتثم،صدنية

ينت"لءاتؤدى!ن،مهصدوقزب*رنأ!ل4،0زدثواوءوظفىفىقلداتباتبكر

أهالىأنثهين،وا)بهة-ا4طيبمن،!وص.نوردوءا.ا؟ارك!69،ر"فىمصن

.(9!"4الدوقهموفافىر"هات4دفعفىاو+"أ،والةرى،،لمدن

ةدغو،ا،دن)ة!ةاتاللازء4ت!الأموالإ:وز.روثلمهاتالأاهرؤصيقكةلو

ا!أ.ا،دنست4الأ.روشهإلىتردإءاالأءوالهذ،هو،الدوزءذ"وفافى،تتهسر

.نالمدراصةثا151،8"رعء"الازمةاة!قات11ببرد"إالاهتمام4"هولمؤن،ك!البا"ر

والةريالمدن32-بو.اق،ةال!إ!آأينكاةونةاكاتزني)و:!مضبرونماروااولذ

يةهإقلالمومات511ءنءإبلمظ!"ءا!ح.،98!3وءوظةيما)بماجاركأنةةاتفى

3"اب4ا!!روزا)ةحريه،وسم،ام!!تملاا)ءصا-بأوالأموالإتداعإإلا

.،99"ا"3!ة،أ5!!اهـة3"با4وؤرالمه4يهسواملق،هـ،ج!آة!س!

مة،مل+)اماتد!حناعلىنةاقوال!،4؟لد511فىهـوظتبهاءر،المدتة"اتنةةوتثهل

يةابلدابأت،كلا)ةفقاتد-)والسيركبإ+)او،ماتواطاوالمدارس،دكالبر

لخزانةيردصارأنم!تأوارا"خ،894أ348-ااتخذت-د"د"ئبةحرازرض،لى

بو،ةدو،ا،دثةنفقاتيةظمو."1.اج"ش!امن4ء15)االأملاكءنيردءالدية511

"اءفبة،اة،قاتا"ذ.فىا)ةءسفتهذااوقتفىثتوونالذين،الضرائبجباة

.،01؟"ةابهاءنتهم-باءرظةونالمو

نأذالى،4ثةلرالإص!نفقاتةظيم؟ة13قاةونفى،تات"-"يت.او

4ءيمزابم!ثالذىو5،(إتإا!اتولى)!دأ!4!س*3"ابوفالمهر،،وفاف
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ا)مابة،اءات41:الآتيئالأبوابملىت"وسالمهءكزانيةواثتات.4المدتة

تردوا."1"2!(ح.ةلا)اطبوبونقل،"!،ةحاك"!(ط8**9الهاءة12اءاتوقود

"-"ةيمانكرثذ.اةةقاتالهذهاللازمل1،اءنهايةحصلالتىاإصادرإلىإخار

جرى،اطهـوبو.ةلالعاتامات41ءلىنناقللإالأموالمنمخعى!همماكانأن

.الأبواب"ذ.فىتضةقماالما)!.ن4ثكاولوألا،ا"تزدامهصاءأواختلا"4

،ا)فخارير"مطءلىالمفروضةمو"رلامن!وصيلماىيجركانالأءوالض"أنإذ

إذلك-و(مو"را"ذهمنالاءةاءءلمايحصراأناصطاعوانرد"،اأنغير

أدركولما.،103!بوبطاونةل141ءاتءلى4.تتتةقالذىالموردانقطع

و-ةرر،يئرد!!لح!اءةاءاتءتيررىكانإطلماأ،اطةقي"هذ.جسظمان

اث!،او*-ت؟أنالهإدياتنوابوأرم.،؟.،!!ثبا.ن1)!هإدر4ثهةسىي!ىق

الدوقإلىوطلمب،اظثلصهاقمنا)-كبيرالمامبفىبررىلىصولد100

،ق15ادفى4باصتجرىا)تيافيولءلىصولدا032تةقأرالأوصتال

برسمالتىالأموالمنم!ؤ!إ.مماالمباغ"ذاأنواراجح،نما!"31وعددها

؟وة!عبةودكاءةالإت4زيم!مزاصارت(؟3)نوناةاااهذتضىبمةو."01هطور"الإءبرا

زإنهامحة)اونةلا+امةاماتاولله-خيناللاز.،"ففقاتأما."؟!مولدا"6؟لو،!!

.!"071"د+إفيماإ)ح!اثير"و:يبةالهسءنأخرىبواب%إترتبط

فب"امو،يةرلة4تالب41صاتطااد-)قةثةاءبلضرا!نأب"اجنثالقروفى

أذروديمواتا-،ن.و.الأبروشية!801"رثهسأوجركا)بما،زالةإلىل"ري

اقؤاذوثصح،بهـااإوظفينئر)حاوالنةةاتالأهوالمنثدن!*اكانتين

فىكان،4اظركاافىل،يةالإدارارحداتكلنىيردثكانلماءثالاأفروديمو

"يرا*،الأمرالا!بأودعتئ)االموافىح؟ننسالإيراداتسنجاة،بيمرف

الذىإةمحاقهإخةقةءالوظ.خهاافرضاا.ةا)خفةات"ذهأناراضحوهن(كة"701!

:!08!طه،(.8.0"5.)انظر0الإسكندر،،لمةراهنةط"ابرسم
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بى(،أنآ.الدرقيةأو،بروفيةالأأو،،!الباجرأو،نةالمدأو،القريةةتكا

.،109"بلإنفاقيقومالذى0"واظراخ

:ة:ا1،1اصةبالدوا،نهلمفضالهةو؟ات

منالماليةإصلاحاتهكلترتببكااءديدبأ،والفىةخرصتيانكان

ولر،نيفةوا)ط!أالأ.نباض"تاو،الإعلاعات"ذهإةضهلو.عليبةةتائج

والغشويق،حمر،ت)اواتتفت،كبيرةأما)،فىالدولة)مهمالحث+.لونالموظفون

همل.منلهمماهوموكولأهميةروازذالذين،موظفيهق4ثةتالإءكراطوروجثل

إ"تي3مصة*لونلاسوف،اإوظةين"ؤلاءأن،ضأأأدرك،-تة.إنأنغير

يطردترفىوا،مخالةاتار"عبواأولا-!!لاإلىكخواءض3!أإذ،اظا"4

.،011!تهع!:لولء!ادرةكنمانضلا،ئفهموظان4

منكلاطدددا!يلافىالشرقوالىيىمندوإرصاليررأإذاأنهث!ذمةال

يةارادثونلا5قدرهاغرانثدذمواأنالوالى،،خزاءصمضدمىءلىتحضم،4صة

رأنادتيخاسءثزهواايدنأ(3!5،ح8،ولة4بروسهالأ"؟"زافاموفاءلىرروزة،ذهبم

ثدغأنعلبتحةم،إينالمندوقدومر!،4بروشبالأس؟"رثمانأإذاو،ذهببم

وز؟.،9؟9!ذهبيةنيرزاد4-صنهيوادتدنح!و،عزلهرقرؤ،ذبهذ*رينةادءثسة

أولئلهعلى"طقى)اباتوة!لابا)ةة"ءليقرر،8*ح*ءةح!يه"بهصيتعلق

.،؟13"الدولة"ق"عاثنةوالمذ،ئيد-ةملا

،الةساءبدافىقبل.ن4والمهارفىل!قاومة"!ثرقوالىدوبر*ة".رضإذاو

نأ،ابفدو!دة،ينأوالمدئنحرالهءننهدرواوموظفىلاتس،وألاءلى3تحة

.اماث"فرودغلمعزلاو"رت؟لا،ض،اإصارصينضدالثدةاستخدامإيبادروا

،اتإاالاضطرحدوثءةد،اوالىبىمندو)-اءدةابندظدةض3ثأإذاو

ابندةقادوترض،كمياا"رمن3!خماحرتةرر(اءبكىة)ا!حدءننجتا)ك!
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يررىو،"ا؟3"الموت"ئا)تمذيبإلىالهةاب!لوقد،لدمهمادرةالمهم!ن

شواطىءإلىفيهولون،ءمرءت4انجماتالىبأسراتهمزعاحممةةل

.،91،!بوواطرلا*للأقلرضملم%"ا،خدورةنوبالدا

تخءن؟تنعواأنإ،بمينوالمدبينادء"8ا!وفانين%-قهتانوأرآ

"برهاض)االحالاتفىالا،الضرادب.نبالإءناءتطاباتا)ضرابمبداف!ى

ا)ضه+ف!أنير"ةأإ،رظ*"إلابركإطراتهامىاجرزإذ.4الإءبمراطورةينالةوا

*ضماتفىاو+زدإأن،ا)*ن!سةموظفىعلىم:ىق،ل111لبيتالمدثةينأحدفىو

الهجز،د-)فىيكا!االمالمنلديهمنيستةواازإذا،الهسرءنةاط-كاوهأصابلما

يل!ا"رتحوإذا.الازماضتو.تلاعلىة-؟ة-اكدا4أخزاهـتالحصولتقرر

،يركالهطر4موافةبدون،ئبساة)اداؤهىض"هلالإلىباءحق،اد*نر-4

ا).عضيسة.ءتوحرماحمموظاءة،مءن3!يفكأةرر

،الإهـال!الةفىفينمرفىون،برنرع-هلااةادةواىلات-"وألاالدوقأما

3!توزةيمتكةل،تهـموظد"،ئ،لا"كاو!ءدتنينتظلونو،40ارف)اولز.)اإلى

"11"ه.أءلاع*نا!ضإادهابد

الإءبراطورب!اسةيةيربلم!+اقزيما،كهير-صولية4،وديراالدوقو!رءل

لز+ال"ءرفىصا،بمموا-أداءفىتهـاونراازإ*.)**!ة1،ه!،اة8باءعالمعروفة

ماهوب-لأيد"ث:ءن،3أ،طائمص"وليةوزخ!مله""ثو،تهمجممةوءم!ادر-

ذإ،ا)باجركثمزلأنفىاطقلادوقس؟)و."116"الغراماتمنعلي!م.قرر

بةةرر%سضنن(نتولىو.صوفاتالمهقواعديراعوأ،الضراهبيةا."فىأههل

.،9؟!"المهماينكةرب1)جا4محاكلر51

م51،اضراذبادافىءلىالإتمهمالاتختوزءلىجصتنيانولحرص

فتراو،ت،أوامرهننصذفالفواالذيئالموظةينءلىتةرضا)تيبلعقوبات
http://www.al-maktabeh.com
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.مذثبممءنز"-لملأ،دثنا"اوءثسبئذههءةنا)ممردءثصنجاا،ةررة"نرامات

.،؟18!3بموالةجلأثل

نء3علمالمقرر4إد-أءتاو+ةتااإذوباتالهةكلنهباا)ءسازهود-لممتوأ

.سمن3يمنةورتهمء!ادرتتقر،ا)ثصقوالىبىودمةاو*وازازإذ،ئباالضر

ققرر،بب"اطرالقواتامإعت"دالأمروتكا،ب،وا)ةلملازلا)ةكنإ:ارةفىتمادوافإذا

،؟19".دو"ألار"511ثواعاىءإلىوذةيهـ3كممأملاءصادرة

،اءلتمحصالإ"قءلى،4ءأدثخير4تةإطر،ةبصا!)افازداءن"صلومن

ا،ةدساطرمةطاقنىؤلاء5ل%دإذا8،اردومثمأأناخر!ا"باةتدوبى"از

،وفىح11"ذاإلىثة.قهومألااخاظر"باةمندوبىءلىراءاصار،سلأ.في-4()1)

"ابماةأ!الءرزلةءلىت"هلأن،الضرائبدازسأصرقاءدلأ%طإذاو،

."12"!وباتة+)اءن"با)ءصازادلهتعرضلماوتعرض،ا.لةخز9يةاءدا!ءارهجرى

!ربا،أراصممهجرفى؟ترددوا!،ب"اس!)اداتى.نآري:عنأءلط

%صتنيانأجازذكهـن2!.ة،و،3!ما!طإوإةوا):كاليفاءساهبا.نجأدوبمن

أنفىاطقلهوجهل،3ءممث"511فىيبرذوأن،""دبم+ثمأنلات-"وءالا

"؟21".ولايتهأطاقأصلانىل،دنلاالتىلهيمالأظإلى،اطلةهذهفى4صاطاةيممد

اإحتىركأموالاه،ا(:وامملةر.اكاءن،تفيان4إره!ثاسابزضه-لو

أنإزء3فإذ"ذلاثومع.كاءلةراهب!)اصإ":-تأنءلى"رص،بالأء4

-طيةبهاد"يق!انماكان،ا!ط!طءنوفى+4وما،الأصا؟بمنانؤذ.عا

يئحةقلمرجاءهأنغير.أظا11هـنيز!هؤلهوءاالموفا،ينثدةءن"-كان

"122،
.ضزى
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الف!4ضرببئ

ء،؟23"

بتغلواأنءلى،ا)-ابة،الأزمنةفىمصرءلىا"تولواالذبئالح!محرص

ثونوا؟لأأنءلىيينا،ءسالزلملأ،ينلمزمواوأن،،دأزصىالىالبلادهـوارد

،ص!.ءلى4ءةروفىكاذتاتياالأعباهوءت.باطبوباط!ومةمخازنأو

نةءمار"!و،ةدم+-)1،ة"ثلا!!هـأوه!!ة*ةحي48إ،دنهالميرباسميعرفما

الفح"ذاءنب،اجوكان،أهاكالإطعام،ةثظط-ةلاإلىل"ريالذىا)قصح

أ"ه"تأنءةذ4أةإذ8*!124".أثضآأها،1ما+طإل4"كاضدرثللإيمرصل

.ةبرء!ا!!ما)ة.خ*نروماإلىل"ريماتوزف،يةء!راطورللإ4عاععالة-طخطينهيخ"

.روة"وب!او!نلآالإص!درمن4تكلببحر،1)-بدة4الئم!ةصارتئذومةذ

كلأن،لمعروف.،-قنيان!نا!اخيماهتما(الأنو،أ)اايمرإدارةو"طلبت

إ.ارةإلىثؤدىإغا،1،طإوإ،4ا)-كاتفىفئصوكل،الفح3"-ليفى"%خير

ى17زرة"ةرر،اتفئاثبةضرت-4لملاأءرهاأولا)ةهحة:،ةستحنلم*(21سم)

،ءةيا"دوثءةدهحبالةومارتزوتديبررىكان،طوارىءثو!-"ءن!اجالأ،بهض

"المهادنةةدرو،الأهإبةا،روب.نحدثوما.الحربثوبكأدنؤ،ابش؟؟اءدأو

ةبأجات:ةا"ونواؤصار،افي:دببات.ر!فدتةة!ارفىتةجيرء)جراالىدىأ،ا-ةدانؤفاضوا

هـندىتؤماير"ة!ترراذ،نوسلديادة".4ذ"الإبواوهقا،ا،ؤنءننبأوجا،دآ.منها

حم،وال!اطنزيرم،و،وا)فيبذوالزتتح.ةاان5ال.اك-فةىد:باإ"ذاءاللازء!ةا)ؤن

ا!"اونا!،اا،وعاةونصار،ةمالراالةرن8أ:خاوفى،"!!ء"8ا)يرةة::ا)فرهذهوفهى

كالهتأن!ب،يئ،15ضرت:ةالميرةجعل،سونا!دملزدزررثج.ءيا-:اتهممرتبةلم"ون

ت"ر"9،%"10آاردة.،لم!بددلم"ةأءير،ة!ترعاواهـبر!لاءا"قأ!-اعلىنرضهـاو،4ف-خةناا

آ=رهإلى"ين5ات.راءتيارو.ةر،ابلاداال!حووأاط-كو.ةجاتطاوفقاا"+دتلوا:ةجيرلابذلاث

(!لها3لأ:7510)،".46-47.:ةظر1).للأراضىب!ت!ةءصا"ةه)جراةمد

باتلح"لوصز،ؤصار3س2ةة-ىفق41"ذاةردش!ساللدقلدياةو!بءل(كص421)

ظر:1)ا؟دينة-كانعلى8هماالمصرا!ساثبادافىمناتحصل؟لفح"ن

("هله!ا،1،آ221.0:4.
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..،12الإ"ءةدرت""هأو-طة!عايذببالةكان"واء،اظ!مايرةالحوادث

..ضهامه51فاث:د،(القىح)ا،ير)دارة!ج.ظةت)عادةإلىنيان،صةبىألذا

إلى،الخهليءلى-لىثم،الةطرأنحاءفىاكةثسةواتالقةإلونة،ا)ةهح"!باث

القمح44يير!ف)وإا"126".4طةطبالفإلىثحنهيحشىو*خما،ثةررشك"إلا

،البلادإإطوناالمرا"ةدوانممثدواووءوفافوالدوقاتصار،كبيرةأ!ث،صق

نء31نونظهف.صتوهـا"(27".هق-ابوقىقيق.ر!اوأ"ئةمذءنمسئواين

طثنز4ا)تيالهقوإاتمنعليهاثةلو!لم،إالةمح4المقعلةالةظمءنتفاصل

يه4الضر"-ذ.أهصيئءلىيدل،الإهمالفىبب-ئي"نإكلالإمبراطور

"؟28!."-مفهإنعند

،4ا)ة-طنطي!ثإلى14بإرصاسنةسكلا)خزءتض)ا1)ة.حأنحء4المعروف

ق4ث"وءرتلاتتدإلىصتثأ؟3مرنقاأنوارا"خ،ماينقفطا"ددهنماإ

"ؤةقاتلدغ"ص!21ثبةا)ةسهـةدارأننرنا)ةإ"ذامنيخا4وقي.النا"04هذه

،ذهبا"تاف)801إلىارنهخ،!!*ا8!حةالنورن4وإلمطروذ،الفحنةل

."؟92"(مدصليون42)أرد!8ءلميونهاارقدىتهفيالتى،القمحةلكاث،ةلةمقاوذلاث

وأركادل!،،4وعايه،4"هالضاسو،الأولىس:ا)ةمحثدنورفىوبشزك

تجردالة.ح!ثماوانرءنتةخلملأصما،)يبلمفىذلك"ح!تركوا،وأو،-قامفي

،130".نةلاخزااررت"ال.ءدثناالإقاءمذا5رك"ء؟و،هـءس.له

*بوب41لوط-ألاسبرلمبولم،س!ء.صول21ؤيهـافيجبا)قىا)-ضواتوفى(كلأ؟2ه"

"،راعافىءبرلإافعؤو،ق"")اثو"دنع4اقىا؟للوسااتخاذالىإءا!ت)لإاغت"ث،"ماةبيزنةولمؤالازءةا

يردءازادذ)و؟ءزروذبةباو!اؤ.!ءتا)فحءنا.لاداماقىضا-4ءلىقتفاه4يرصلأ.اط

.،الإءبراطور؟"،ن،صاافىفيزنأنإلىقس:)اوالى؟أ،ا)-كانة-ا"ءلىءصرقح.ن

..ر-بهةن،ذأإالزتادةهـذهاهثس،.إءالإزاجمهلأيكمثم،ح.ةااءن3بيرةعتات

("5لاةاا"8.0:34!س20:فمارا1)
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الة.حكيةءنصءلىدو،تمقررماهو،ة!لكفىا)ثحرقوالى!ملنو

لهوزجمايلزماتخاذ،الدوقإدارات"بولىثم.4ا)فطةطهييالىتؤدوغاالتى"

الأزحام!.ذ5،و،،بروثالأء!هاافتتأاضاامالأف!!ءيبةاضراهذ.

ءلى،الأز-ام"-ذه،مهميبتوزخث"رىثم.5(13؟"ههإ!ةـهةاءمالمهروفةلا

خلى،وا)!ياعاظام!ةالذا"ء44ثا:باإخزتا)تيحئ")اووا)قرىالمدنءنمايئبمعها

"133!.الوحدات"ذهفىاةهحابوزخكهإتءنلوث-ملا"والدوقديوانأن.

فعةد،ةر!لكصاراأةيةالعقارباإإ-يتأطقا)ةلملأليةتأدا)!زامأنعلى

بتأديةالمشترىلمزم*ا،ا):صوطءنتضهةت،ر،آإلىمالثءنالأرضاققال"

ل،ةناصلى.!س!40ا!سالقمحثه"ةسلا-يماإباا)ضرمنالأرضعلىرىترماهو"

فيعان،،ةااظزبىوتدا،طارتقئضى،الميراثأوخ".تجيجة،واء،4دعب!ل

."133"(ح-ةلا)ةالميراه!ءوتهطةر،ائبار!)1،؟-أدءن4-ضلةأإا)عردثدث1لملى

،ا!تإو!"ودر"4الأرضء-احةأصاسءلى!عة)41*رةسختوزوجرى

،%-"ةهـإنر!أوا؟لإلىيرجعالذى،بوليسانؤجا"جىلفىوردماذلكمثال"

،،ءراللز،صاطأراضءنياةفثاتإلىالأراضىءنءاباثقملتءا-بفيفصن

،(واتر!ء!)تينا-إو،كروموأرض،(حؤفقعات4)إطاغو،ئراز،و

.اةئاتا"ذهءن4ثل3فى،!ثالةأرادبهـنا)ندانءلى!قرر!اهووقىدتد

نءا)جزائرو.ؤدى،دبأر94الفدانن5"ؤدىلازراعةا)صالحةفالأرض

(وات!ر)اظا)؟-ابينو"ئردى6أردب!اإ-قتاتو"ؤدى،أردب81انالفد

عندإلار!!ب"لااضاالأراةىوممط،ئرا)جزاأنالما"وظومن.،134!بدرأ!

أجزاءأءت!بتتبر،ا)فيليئءرءنعئرقدر!؟بهاوالتى،ا)ءيملافىقاض

،،ةااةروالدهصثةاإلىءودلذىوا"31هلا)فحانء.يةءلازطأبقررعاي!ااولذ،4المنكاة

"+-الم"وأ)ص!اث،ءدنإلىالأبروثة"صة-م،3لاؤوزدوردلماوفةأ*(،13)

(8*هة1)344:".60:"قلر1)""ةطااصاعلصوا4هبمالذااتةبيحبما



.،أأةمحلزراء،تصإحلمالتى،واإستهقعاتالكرومأرضأنمنارنمءلىأة

."؟36!حمف)ا!نفطبه،عاب!اترر

.يقومواوأن،ا)بماجركيةأراضىقيفةدواأن،الأراضى،ىءحا،باتوان*و

."؟37لا4ءالهرفىف؟بهابذلكيةحددحتى،إتماو!،درجةتدير

يروصهاض)االأرض،صوبةاشغلالءلىةظ،زيب،رصءنارنموءلى

صالإدارةموقفذا،لو!21خابأوالبلانخفضأنحدثإذا4أةر!خ،النيل

-ءنمعينةكياتيلبقرصكس!لادائمايجرأأنهغاو09.لاصامنابيزةطيةا

ضبءنالتجاوزأ،ياناوجرى،الملاكجإرأراةىإاإ-تةريئالفلا،يمن

.لأرافىيل!!839"اوىءياه"ئواةرأالذينالمزارءيمنعلىاإفروضةائبر!)ا

تحديد،-"اريرءنالمساحونيرفعهلماوزقايررى،الدوقدبوانوفى

وصار.والمذنوا)باجركات،الذا"ث"اب"اث"اذاتالةرىءلىاإلمقاةاوا"هلمت

نأ،!مةوالمدةرك-.ااادإطتين.دق،تنيانجهلأنبهد،الدوقلإدارة

صدرولذا.4الدوقهءنهالفتةأض)االأفىتامءلىوص"اإة،يخه"5)اا)!راهبتقرر

أنفبنى؟ا،أفروديفوأعيانإلى43الموحىالإ،طار)ت،4طيبدوقدإوانءن

.،139"الة!حعثاتمنيجبو.

ةناءهاتةدترىرفي،للاءرا!ىماكاورل.ع!ت4إاإطلموادبالأرءددأما

ودرجةالأرض4"أ-!(.لكا"أءلى،(ني"مل-إ)اادينذ+)ا"جلاتفىماوردءلى

صالحةأرض:،تهالآإتالةثالىنقسىمتاأ.وفيوسا)-ءو)تعضهث5،تجهاو"،

."1""نخهليراضىوأ،ففاتوصت،ومكروأرض،ني-ملبو،رأعةالز

:4هلةاءا.ء

ط،ا!يةقىددتئ)41ة-)انةسفىالقهحهـنآقورةا4ي-)ااية5،يطبتى

*لدوقصارفلا.الة.حيةيبا،؟3لونظصدورؤهل،4كلوسهلأار!يىوافزم

http://www.al-maktabeh.com
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مطلقالدوقأصبح،صتنيانإصلاحإةضل،يةسكروالهالمدنية8،لسلكاشان

تتنعالتىوالقرىوالمدنالباجركاتقخالة4بجباتماتةملقكلفى4!السلكا

.دوقيته"141"داخلفىاواقى،،الذادمة4ءبالجبا

لجهايةةاالمتمتفةىالقرالى،الدوقإوانداداراتءنيضرج،"نةعلففى

.مماذج،وديتوأفربردياتفىوورد.ا)ةهحيرجاثة+!ضىالتىالأواص،الذاقي،

نءمسئولةتعتبرفا)1،أنروديتونإ.ءأ4"جةإلىموجهأمرومها،الأوامر.ذ4-ص

الإ"افي4الصرائفعنففهملاالفحمنءقررماهويل.!!تب،اهبر!)41جهاث

،-.،2،1!(الالتزامات)

لهر+مرضون؟ا،توأنر،دء!يانأكرواذأن،الدوقدبوانر،س!وظةووأ

ن*لا)ةمح4"*اثأما05.1،3!"اء!3وفى+ت!وتهمؤترتإذا،باتالعقوتا

نإجء:لهاتحصلهـازإن،الذاتيةابءايةبرقالمفة+ينلاك11كبار"ماع

يتدخلونلا،بو.طأ4يباالموكاين*ينالموظأن،4نطءاوكل،ئابتآمقدارآ

تؤدىأنمةبالضبث!هكفلاحكلءلىفىتم1،.1و،الملاككباراضىأرفىء.اشسة

إدارةث:ولىالذىاإحرفأواناظراإلى،الةمح4كه.نءابمقررو5عا

ن!4لدثقيمعوما.،1(("الكاب!1،الا!ازءلمنالمهينبىاباإلىأو،أ،.تاجم!ت

باسماشتهر،ر"آموفاتإلىتؤديهالفلا"ينءنل!"ة،اا)فح

.،0494!س!!ها!(53

قا.ةترذ""15وكل،نالمدفى"ابهاتلبةاصثءنتءملوةا:ت!زرتبواوأ

،(9،ةه!ح"3ح5)ءبا؟ءساودافىا!يتؤداكأا4ثكاه.أاروندتةيئلذا،ةلجباابىوند،.

.،1(6،*له!هاس!)ح،داح9ةاإةأخرب1)فىساه4!ببرءانو!و،ثيئوالذ

هةح469.0:41"!ه!لة))!*4:،."3!ل.*(3،1)

ا-ةواو،لاومتهدشواة"الإهالإلىاو"3رتلا"):اجافىر!الإلىا":بووؤد

.و-طو-4،اقاةونا،!ثدة
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لأواصيح!يو.ا.كاوراءنا،تحصلاةمحاءن!-ئولاكرج،5)ايعئبرو

باسميرزعاوى،،آ98!،*س!،خءنلا)قسحيربايةيضكفلنءوظةون"باجرك

."؟"!!4الجباممالات!البابرك

اظراجعال1)خزام،ا)ةمحجبايةبمقتضاهايررىالتىالروطأموهـن

،ا)فثوشءنمنالفلا"يناةلاء4عندوخلو.،حالةصةفجودة!نكد"باكأ

تبهخأنإلى،الفمحؤجملمثبوافرالتىواتة-)اقأ"اتةتجالإدارأنفالمعروف

بهضفىيهاةةواصصىولذا.،ور4الإءبراالثونفىمنه"عدس14لا-كان

،118".استلاىءةدرداء""أوافخابجود-الإتصالات

اقىحا.نبدلانقدآ،يهالضرقىصا!!بررى4الاسةفةاهتلاو"ألا!ماوفى

يه،ةسأنالىلادىالمها)ساخاقرناإلىترجعوهء4،بصيرإذ("149!"4!!س*!،،ء

(06!-هول2)سءورالإمبراطورأنيقالو،4نةد40ضرقىولتإلىخالة

"5.".زةدث،ثء،بفرءنياا"تاضو،ا)ة.حيبةمنضرسعلىرتقرماكلباع

،!حدتارة4يها)ءستدغنتكا(ح!!555اة9!لفهوا)ثجخءدنال!8-اأنعلى

.،151!أدةنونارة

التىالهاء4نو:)ايرارءادةخب،!ئة)اباتبحسا4المة+)ةاراتالإدةتوكا

ءلىا)شونوهذ..الإ"كاندريةإلىن"ثيحتىا!بينماليت)او،القعحا)ي!ايرد

حقشدمؤرىوالةكلاإدنفىوتقع،ا)!تلميرةوا)ثون،ةريب.اكدااشونا:نوءين

امثفىن1ته!ب"ابنما،ا)ة-طةماهءيم"إلوليرسلالذى!ئالةظزنا)!هير"ثون

،؟52!.يةدرةاك"إلاإلىل"ربالذىبالقسخا)صضرة

ل!"،ع؟الةطرأنحاهئر"افى4ت)اةءحرء"نىالةهخجباية"مأنبفهفىو

سىالمهالةطرنحاءأئرساءنا)ةهحفىهلش)اا-ةنازوافل،الحدداوقتفى

."1ع3،رالإ"كندر"مديةالى
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بغالريهـنرصإر،الفلففل

،لاتمثه!رنسىاإ5لقطرباشاإدنبالقرىالماهـ"ا)ثونفىا)ة.حن44+مبتموما

لدفعإء،،بالإقليميبقىا)فح"ذا.نشكارآأن،01الإ"عةدريةإلى4.ءص

ةلمتالإعاءنالإهـبراطوريمةحهبمالاوفاءإءاو،الحليينيندوظة4العهييتهاتالمر

ا)قها)ءكاخاءش!نالإ"كافدرث"وتكرعة؟-4.،95(الواد*فاهشيرةدالمزيمو:"

نماإ!509048،!اكد!س*،"4*!سة!3"إلماثتيروما،نيةد)ااإير-ءتأفادت

."؟"ههالقمحهـنىئان.4-)اإلىؤدىكانصاعلىيدل

ا)فنج!هـنبمأرد5759بمو!صع.ؤدىأنإتهمدتأزرودثقو؟ةترأنذلاث"!ال

،ا)فحإنةل4الؤثن"ولكةلوتة،"ثردق"اكصإلاءنربلةبايانو.ثةاديرإلى

008يرلادثؤدىبأنم!رأأ*وةثوسوا)خزم،4افىاذهأ%ورمنثتطابهماودف!

!،!الاءلى4ءةل!ربو،يرالدوبءندإلىأ3بفاءب4إمندورةو!،أردب

"اءوا3أةالىيثكليرلا!ثاءلىالديرءةدوبءنن!و!لموو"ر*ورفأأءيانأن

توذورزأن.ل!صتملاا)ةهحن"ث!ررىو"156!ة،را)ة،منالمكالموبا)ة.حدبتور

"ينوى،ةأ،ضا)جحارةءنثفةإوط،جة!!اح،!9،3كاهدح3لا9سافإةئحت

تة-)ا،دةإلىثء"ا)ءصءنءليكامةررهوماىا)ة؟نؤدى،الأحوالض"وفى

اركبيرةا)"ءاعصالةفىذنبجرىإ.عاو.(157"ببءااذكثتولىو،ءهاةصة

!ا،الاىل:ع)ببا-كااءأءطاإلوط"ألائد،فيةوم،زث"االذيةباببا4+ةت11

.،158"ا)ةهخءتا"ةد؟اإثصالا

إلىيففونأحممزارأ،ح،س!!(لما!!الفح،ةلرتورنالذيئالملاحونأءا

)بخ!3صرأنءلى.اطحومةخدمات،%د،لمتزءفىنو4البلملا"ىبات،ةإ

قىل.ا)قمحا)تينة-)اابإذأر،لاو،ألاب-رب)تهـافىآأوضحاءتيافىنةةاوت
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صينعلى،الحبوبفلميمءنادةورنوحدممادكامبرةاضئحا"نالمتحصل

وجودالموظفينءنف!أخملمقال،يةوأفرودتجح،ةلتوواالذيئالملا،يمنةيمل)وة-!أن

،591".نتدوىأتتي"ض!ثااا.بصبئاالذ

قم!جئ"،وا)نهلالترعتقعارعن،4ادوذهء!نأ!ناقادمةا،نة-)اوكل

ا)ةمعنةل"1160وظفؤ4واروقيتولىوءنما.دد41اإوعدفى4اكوقهعاص"

طيبةقحإلىأن،3لونظوأفار.يندفعهءلى،ثةالإسكاندرإلىأ"طولءلى

يقجمعقأنينبغى،!ا)ة-طةطينيةإلىالموجه)اد+يدة14)ث"ةإلمإ"3ل!!تملا

"فحنةأءا.بتبر؟.قهليةالإ"كندريماخوأن،سط-خأ9فىةوىأتلمه

ويتبين"16؟".أعةوبر01زبىاليهاتصلأنفهيبتى،،الإس!دربرسمالتى

الأولهالدت-ةأن،"وأذرودأءلميانإلىا!ادرابالأ،ر،المدحة4الملأ،عاهـن

الدفعةأما،(ةيخي.اكفطسالة)ةد!دا1)ثحنة3"رنتكا،باأرد5304وفدرها

اواضحومن.صغيرن"ةعلىث"نيلمجرىةةد،أردب0002وقدرهاالثافي،

ينرةطة،برسم"تيادميدةإص!حنةباأولاهماترتجط،ابتيناالمتالدفى:يمنني!15أن

."162"ةيردن!سإلا؟ؤونة4النانبونرتبط

4ثلإصكةدراالىالمسيرنى("قمح)الميرةأساطيلفتغرقهااضاا)فترأنءلى

طبة،فىحدثمثلا،دوقيةفىكلالدوقديواناهتمإذا،اخةصارهايمح

ية،الإصكندرتبلغ،أنوصهولاسبفىفتكاج،عغيرة!نكلالةمحن!ش

،،ثر!نك"إلابالةثلةطتراضالقنا-إتجتازأنلا.تنكاجالكبيرةادةنأنحينكل

تفرفييررى!يثتا()8"حءح*4شأ48عة!!هعندتتوقفأنعليهارالحخكلن

."163"،ثالإسكندرالىتحهله،حجمأأءخرصةنأ،رىإلىنةلائم،قمح

الىبرأاقمحاتةةلأن،الةنواتجاةتفىلا"تيمي)،ألافى!دثوقد

أن.الى،اةهحا!لازنالازمةااصون1بهاتوجدثي!"و،ء!مان"ثياتياا!ناء

(س!-صارة-49م)
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اطلدواب4الإفىتاجمااطالةهذهنىنقدرأنىخ:ئيو.قواربفىمنهايشحن

."16"سداس"الةرنتبل،رثا!ث،اإؤونةمن،والإإلاطيرمن

وفى،1لقاهرةبرديراتق،ل41روابتءحرفماالىالإفارةوجرت

جهل،وخظهالة.حجبايةبم!ظاماولظن.خااينةل4المتعاة8تا!بمحسابات

.*آ؟65"،؟وئداتحهلقمتضامنين(افحا)ا،يمرةإدارةقا،شتركين"ستةيان

،ونات5والتر،فيدوا،كةوالباجا،تيةاالذ،لجبابااكحتعةالقرىءلميانفأ

إذا،بةالعةوفىونيفرو،صئولين5صيآيتبرون،بهمنةات،الا"حالذيئ

،حالقىكيةءنصطلموبماهو-خفى"أخرو!زإذا.واجباتمم"أدث،قار.هأ

نإبل،وحياغموأملاكهممركزم،نحطرترض،يةالإصكاخ!سإلىإر"ا"لم،

إهءالهم.ببب،بةالهقصوءناطعو.44"مرفىلىتمأترءونورثغم

ثلاه،كلءن،ذهب"نتأساسكل،الإه،لءنا)خرامةتفديريررىو

.،166!أرادب

بننلآإكالفلئص

حياة.طـهب-!فتكانفام،ثقبلة5-ئوليةاصرالأوبم"ةالالدوققىهل

اجفحأنبد،أثتاعليهاراكانةل،يةبالإسصةدر4؟وبوزالمهونةقىح

،(طينيةافطةا،آظيمزلهصا،خصخاءاكل،"ءتمبرمنتمهف،والىيةرخدبالإ"*

بب"أخيرلأىادبدة4الثحةلا"ئهرثهاحئ،لوط"ألاادإءدإلىيادرأن

."163"إدارتهالىأواليهبنسبخطأ

ا)قواربأوادفنمجعيقتى،قويأيأش3رم.ظامألج:)،القلتطلبي(160)

ا-ةتاأربابوانتفام.ا)فيضانأئناءفىخ،11.نة2برعأ.تةل،ة:همأهـاكنفىةا،طلمو

أخرىصةنتوجدت،اك،الحاعةا-فنابانبوالى.ا،-ءوليةةولق-ضاتواةة-لمفى

-قأا)فياعبفىامضاحتو.كاخيسةا1اغتاحآوصن،ةم!ح-4وااطلابهتا2اك!تمي

.(104!30":560!!هة!سلها،43ةح50،9"58.:ظر1).لالأحوابنيقة"اخ
http://www.al-maktabeh.com
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ية،رالإصكنهأوقميناءالشونفىمعطلةسء!ولات"بقىالخيرألاومن

فهبا12!-ولاتهذهتصير"تي،عنية،.ورةباإدينةقىدثأناذح.ئ

ث!حن؟تمألا،لإ""،وألاالدوقواجبكانولذ)."؟68"تنالةائرن!ل2

ل!ئمحناللازملوط"ألااءدادبصدإلا،اظاصللإشهلاكاللازمةخ)ايىات

."169"،الة-طةطيبماالمعالموبالقمح

الهتظام"بهيملقد3بممن؟ءسالأوبم-ةالىاووقبهيقوملم!وننمارآ

كاةعلىيدلةماثزاليكالامنوإدارتهالذوقذا5،عسارطةبيزةإلىثصحنالقمح

،أردبكلءن(صولد)ناردثذدرهاخرا!4فرفىوتقرر.،12."توظادئرصا

يةردن!صإلاأصكاولتولى،ببزظ،انشاءوءةذ"131!.واجهاته!ؤأههلاذا

الة-طفعايمذ4الىعتوثااةمحانقل،وسورتلمرقه،أنرأ"طولى؟حاعدة

.،\!3"(4العاكل).

م!ثأ،ةة"قا3ةةصأمنلةواأيئالذ!87ةلهاح)8"ةةيةصكندرالإيارةأءا

)عدادة+طهدوناصادساا)ترن،تيظلوامه!!ف،يقيةافريارةثأنذنفى

على.فىء.4مسفولهإت،"فنأو،اصةامفإزاتلءةا،-يميمر.ؤيرة11أسكاول1

الالتزاماتمنبرهخ!ةري!ودأ3بمبذلالبحارةأنرراظا.أ)قرننىحدثأنه

.،123،؟3:تهمتي"المر

ةيا،ةرا*!بلاهيمة"ثكانفلم،الهاهـ4الأساطيلإلى،23نونظتشرأ

اط-كوء"أجرامعتدلام!)إدفىت،ا)سفنأربابن4د*يرةطائة،صى،يبدو

لأوامرارهرباصة3صفنمتص!%و،أردب،إمالسكلذهيت!صأصاسكل

اووقمعفيتركواوأن،الميرذحسةةكليحملواأن3ءليمتحغإذ،.اركومة
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..(17("النةلكللميةصئولية4تحهلنىالأوجستال

تءاوحيدهوى!يءورالإهبراطوركان،ا)ةقيرضحناعتارفىوردلماوو!

لوط"ألازادةنحهلبكققها.الذى،ا)صارمنوناقااألقإلذى،نطيينبزالهةباطرالأ

مننث"ةو."97!هنف-)ان4صفهء"غرقعنالناجمةوالغراماتالمسئوليات

اطكةءننهأورأت،ا)بارةفى-ثتمخنأيةالإهـبراطور4ا!كؤأنذلك

."126!ادفناءراقتهدوالاحتىوتراهتجهممهظ"التأن

و"تمبر.أغسطررث!رىق4ملاقاكوسطالهحرفىالملاحةأحوالوتعتبر

رحلاتثلاثأو؟رحلتنإم،11اإ-ةطاعءنأنه"177"،بروعوبيوصيشرو

لينزجماقةعض)ا!،ةل"رامنةل،رمأنأخطرعلا)شتاء.،اولقهليئبحر

نأا-فناب-تطيمحزل!ا).وغازاتساععدمب؟بوالبوصفور"8!1"،نيلالدرد

ياحاروذلاثلأن؟4بيز.طنحولدفعمابيةجةوياحرتهبأماا،!ايقفىل،دت

."179!نطةبيزفىوتوجه!اثناءألماتفرضوالتياراتالثمالية

،"!س5ح094!وتةيدفىثونعبيرد،:هب،ستنيانأمر،هالضباتهذكلوالتظب

ت.هأن،دثفإذا.الفحأسطولحولةلصح!تيجهلمهامامنالضنحاء،ةتبلغ

الإصكندرية،إلىلوط"ألاوعادا:وناكاذ.حالقىتفرتنمجرى،عكسيةرياح

."ه"18""4القسطنطيذالىتنيدوصالفحمننقلآخرأ!ولفيتولى

نأءرفناةإذا،أردب،لمهيرن8لنةل"رلدالفأ08.باغجان"-بزررء!71،)

وهوالثحنةغن.ن%؟.هوالش!نر5-كان،خاردأرادب،.كلثمنطمتوص

كا"،ادةجنةب،إ"الىاباغ"ذاتؤدىدأننإ.هخصوأص.أوسدقلدياقررهمايقارب

.(،9!طه!ه؟.شاله!3،...860.:قارا).اليادةث"ذبجرت

الثرقية")جةاثح!واببةافرايصةابئوياحلرالأنالىالأصودلجربامرشديثيرمح!(081)

اخ!ا؟3واا)ثحما)قياحالرتء:وبت-ود؟يخا،رب!ضبضهرإلى!ارسضهرن5بوبها5يندر

،لىاحةنادتولبد،فر41ةفى.رب.يق-لىة.برمند،ادخةفىشمورة+فجة8الثس

يةبمنوريا-أ!برد-وف"أأإلىا،لاحش.ط*،"اةجة،يفاحا:رلادف!ةقيبة،المضاةق

"(هل"4*30":5.تا3،،9."56.:اظر).؟ط،بيزالى"فنه.دفعمرمرةفىيرضرقية



-213-

:45لةاةةلبوسأا

،*8!،8الةولونبا!وفةالمعرنبا)ءصايةجبا،"فحيبةإضروثيةمار"باطمزبطير

انص!يمثرح،؟3الةانرنوفى.القمحزبلةةقاتد-)4ه!!كاالقحرا!بأى

اط!ومةأولتهلمافننمارأ.النولو).،ر"ومأوبهصائبطب"رتض)االأه!ية

4آلة.حا،مالوبالعاصالىيردأنإ،اخباهخمام1ءن(الة-طةطيذ،مقرها)3رءث،يار

داز!الضرا"ب،منبةالمطرالأرادبمنفىءيئقصأندون،الهددالوزتفى

."181"%خيرأوعاثقلأىا)قمجنةلضر+ةيألاءلىبم-ءبان"رص

08بفيجعلبمسقنيانرقر،دد!ملادا+يلافىالةمحسليمظام،ةاثضسن3-)و

متوسطأنزإذانرضةا،(للنقلأجورا)كانولونر"وء،("ولدا)!ي!بهذسنضات)أ

المثحنر!"كان،(ذهيسنت)صوكهوالقىح!نأرادب؟.كلثمن

.+(؟8*"هن"ثلان!ئءنبز02عو

جهايةومتولى،ديوانهوموظفو،ادوقمنكل،ا،-نولية.نتحى.لوما

قانرنق،-تنيان؟أفار8إبةا)ءحمر4ةذهأصءلىدليلايعتبر،"004!،،!لهنولون

القمحيب4فىصمع4يبالهس"ذ."ياية،اكوقواجباتأولءنأنإلى،13

.،983!(المبرةإ

والضياعوالقرىواددنالأبرو"!اتكلالنولون4يهةستوزجى؟يو

،د،اووؤتفىا)قمحضرثبةمعالضريبةهذ.لي!ىقيجرىو،،دكبير

"بةةسمنبرملطالىالإثارةأيضمتةت.نالقمحاثم!الاتءنيوزعوما

.،18؟،نرونل،

ص

15ءقداربلغ،الةسطةطتثةإلىتوجيهـكاا،ةررا)ةهح!ةأنادروف*(؟28،

.(،هط!!ه!.:*.ي3،.0.آ60.:فنلرا).ا)تح.نأردبملبرن"
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إداراته،وةديوا!وظفو-اءده،الدوق،ا)فولونمةصةيةبمبماكلتةومو

علىجستنيانوأءس،4004حخ4حالقىحاكولىث"نءنفضلا،-اعرواله

."ا85"اةورناثبةسةءنرج1،وهاق،ثابجفى*"04ح،ححاإوظف1هذل،دثةألا

الخزونا)ةمح!حتةةلأنثفبنىولونة)ا"م.اخالمباءنل!"يقوما

إثباقيمابمرىمماإخ،)اوجبايةالنورنيل.!ىقعليتىأن!ذ،الهإء4الثونفى

.الحسابات!681،ادارةفى4!

يدإلى،-ليمهبجرى،انوونا3"ربله!":11اخ!ا،إن،الأعيكانوجيخما

،ؤتي!004عح،!سم"ابوف؟+إاوهوطبيةةط-ة)االى!خالةفرنعلىاإثرف

،!*ةة3"الاحةةادفنوأعىابالمراكببابأرءلىتولبتوزبادر،المباخ"ذاو"له

.(187"ريخأ"أزلإلىالةمحارصاليمعرضلا"ض

وء-ئولية،ادوقء-ةوليةظليت،(الةوون)حالقىنةلرسوميةا!يف

اكسفليةء-ةفىءنذ!لا،بروفياتالأرؤساءو*-موليات،إدارا"4ونهديوا

المبدغ!حثتموأ،الدوقزبلمنل!ا"دثةإذا.8"04!5،!هل!ئ"ااثحنءل!

.،اقمحان"ثءليالمرفإلىؤ-لميط،الحددالوزتق(الزلون)المطلب

،؟88"
ضثتو4إصةالمطرباخ(افىهف4إدازو"وتؤدىأنتقرر

ت4ل!!ن،كانما،بالفحةطئ"رملامو"وامنا)ةورنملصقاتومن

%6!%5،%؟!ينتفاوتؤ،آ!ةرأونرءماماوتحصل،إضافيةرصوم

والذيئ،القمحبجمعا!!ةونيتقافىا.،الهسائبهذ.منتحصلوما

."؟89"الآ،تمنوخلو.و،لامتهافحا)ةظافةناةعاتعتبرأو،القمحلةإكبايفومون

.؟خطيرة4حقيةعلىتدا!اغا،الا"يخاطاتلثؤالإجراءات"ذ.أنعلى

نمضتمهسفىاط-كومتالأداةمنيمثلهاوءا،البيزنطية4ؤك-طاأنوس

خدعلىلإرظمهمالجند)ستتدمأنإلاب+يا!و،الضرائبدافىاتحدى
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وعدم،ل!!لابا!+روفينا،وظةينلمقاومةنهفهتأنهـاكا،المةررةالضرائب

الحكومة-ابكلثراءللإومخا"!2إفمموظااستتلالكلضلياطر،4ةالأما

فإن،ا)طيبةالنواياءنالإءبراطورلدىكان1035أنهغير.!ضرائبودا!ى

اظطير،ا)ميوب"ذ.إ-بب،ناجاحكنن)وثفيدلناصلملاحءنأجرا.ما

الماحيثينمنوالانميارلالح."الاالى،اهيمزنطية1صضر!ئ"أن؟دولا

.،190"4والاتادتبر4الإدار

http://www.al-maktabeh.com



لتتماضلغضئنلاا

جستفإنزءنءنذاي!ائيةالننظي!ت

:وفالةا:ءولدووور

عادةالةضاءإدارة!صوليةقىهلأن،ا،ملادىا)سادسالةرنفىجرى

الدوظتلأكانولما.ألموظنبنمندلمكاانيميخضعوءن،الأقايم(م!ح)ولأة

الةضاء.وطة"الأصاس"ذاعلىيمارسونقأ"ه"وا،ا،دنيةالوظائفتقلدون

ءاكل4فىجا-اتهاتعقدت،اك،لميئ!؟(41اممالحىأممالدوق4!حمؤء!قبر

تامو!مال!افىفصرنو،العالىا؟ةائىالةضاءاكوظتويمارس.الدوقه

يخضعمنينو،اندوذيمةأفامىن!اعأنوس:اهثالذين،الموفافينبينتقعا)مخط

اةضا؟افىبحكمونو،الما)يئبالإدارةا(تعلقةالدطوىفىثلاظرون4،ةلإدارتهم

.وابند"2"القاد"فيهابشتبكالتىتلكلاصيا،الماء،المدنب

تنظرماءلىيوقفنا،4طجهدوقاتالىءو،لهةساتال!ءنا)كردبتفىوماورد

،!جببنالناتورءنجماعةأنث!ذمثال"الأمورفىتلفءناكوقءكةفيه

318*ةال،يانرسمارفلاؤموس،طيبهدوقإلىثطابون"ه"أل55أومبوس

ارنابرا،لأنهم*51،5اهل،400وسعوقيامحهرماقبث"مهماان،ول8*أ8!08

ء-اعد"بةتل4ولأ،يخةالمد"كانصدنيي!يلب"أبارلأنهذلاث؟وثنىأنهفى

أهلثكاوىأما.!3!133والبلادعلىالإءارثنيئبرالمتبرينالمغيرهؤلاء

المعروفالموظف"د،برليسأنتيان!سوضكاوى،الهاجاركأفىديتوفرودأ

ئبالهسادافعىقهلنيدةالهدالا"تجاجاتءنغيرهامعفإنها،8(3،(!!ح3؟

أرهـلاوتقدمت."4"ادوقمحكةإلىاةخهـتقد،اإوظةينلإيذاهترضوااكيمط
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،ادخرةءنأعالعايمات"رنالأنم،،تهاقرلمدبةضد،الدوقدىلثكوىب

،يمدهورثةأنءن،كبرة4إفبفلاخوتنمالم.،.!اهنءمعفاةأنيات!زما

عليه.مقرراثكانأماالهصائبمنثدغةأنوأرءوه،ثىءكلءنجردؤ

ىم-إا4رلةباا)قاةىتدوبمنيئ!فهاأن4طبوقدمن،!تونرودبأأرملةوطلبت

أمامأثصاوجرى."6"ا!)إيردهوأطفلهاا!منرعالذى،ط،عه!08.

اتقكأرضزطعةفىحقوق!2إثبات،4؟طيهدبرر!انطابأن،الدوق،!حم

بدبر105راوأن،ما-كيتهانازءومالأفرادبضأقغير،الوصيةقبطرت3الإ

.اعتداءات!7"منلا"!رضماعراسذ،لو!،،ةه*انخايرفى54.أ!*!،ع

40اتهاجرى،اورعثدثدزاهدراهب""ز،نيالدايرالدئهسرصروفى

بعقابهادكنه-،منقهلاإوكلالموظففألزمه،المةدتالأوأنىسرقنهبأ!طلا

أنهخير،بهىياك-ةة)ابفوراأمرالذى،ق.،دلاثدىإينبالمثول(ح!هحه!!)

"ةرعأنهوادروف.آ8!هبأ)مرةت1)تي4؟ر؟اباءترافا4ءة4يئتزأنت-ةمام10

،9هـ!لهاة!آ*ح)ةة،،س!94باعم4اإهرؤوهى،ظصةإدارةالدوقديوانءن

إليهترغ،كوةتلقباتخذالأهميةءظيم،عبيرءوظف،إدارتهايئولى

أنهأى؟،9،الدوقىو!شلاترغ4يةعاروءن،(المكهمات)وى"مفول

رغأو،الثكوىإرصال،لمية55)1الةاحه،من،الكبيراإوظف"ذاعلىيئوتف

.،\.""اكر21إلىالأمر

ا)جةائية،ياتابالةت"صا،فإخهاشاه!!ح*،+8"ح!9ةفىا!ناياتاإدارةأما

ءصر،أوجستالبإدارات،اإلم"قحه!!حة4،،ة!ح!أفى3باا،.روففالموظف

يئاككذا،يةبالإعندروالثورالفمنةمةيرىبمكااردةز-طيفهجرى
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الموظفهذالأواهـريخضعو.يوطومرستهبني!91وابأوا،بالأمنأ"لموا

.،11!!ءغ،!ث.ه!ه"!!هول!س!،ة"

محاءوتالدوقبكاحكةطوارته،إشارتهرهن،فىتائى!-قشاروقوالد

نه5ئبناإلىالحالاتبضفىيلبأواأنالمتةابكنوحوفى،(3!4ء180،،)ةنا

(5".(اشح،م!الغائبا"تخدامهذاأنءنارءنم(كلالدوق،مب!تن،.50،غ*خ4ح

الدوق؟ثهلولكن."؟ئب،آ"2اة!الالاو،ألابعفىفىإلا)ءثصوطيكانأ

-دة+ةملا4-ع،با4مجدوفىنهكاأ،موا4،أوإدوقباواقعةالمدنإلىا)ةواببمؤلاه

ن.،ةأخلمير،لئينطاقاجرىبمازمأنفيفظجلازنا1اطتبة،.؟4الدوقب4عاصفى

معوو+ارضىلاوقيةلداإالمدنئر"اإلى(هههأغ*!أحوقالدوبمند"الإرأنالملروظ

!ا)يماثتوجهاتياا،دن"ذهن!لكئثةيمكانجركا)هـلمأنوهعااواز+"،44اطض

هـندوبمععلاحيةتارضلاالةضهايافىظرالهكجرابلآ"بالصوأن،وقاداوبمند

منا-ادرةامالأح!تنفذوليانتةانالذط!وقاوبوءتدجركا)جاولهل.ادوقا

وبم"4ؤا.ا)بابمركية"31!دائرةفاثقيهونالذبئاكخاصينإين،ا)دوق

جاء،ا)غاسءث4طبدوقإلى!"5(آ!هل5شا43ة8م004،حديررهبان

أقطيوفىءةدوبأوا)باجرك.نا!وقتطابأنيرجونأنهمته4تافى

."14"أصدر.الذىآ-طا-كنيذ

رثيسبهاتةصماالمدنيةلا!اطاتءنادوقدفىعهمارلأنهو.ظرلم

كلالأبروفيةرئيىوفقد،اقليمهفىا)ةض!اةجبمرإذلكذأبح،الأبروفية

."1."الدوقوسمرءدمجريهدالاوأ،؟لةضاءالمةملة،الامتيازات.نمال

أتصأولدوق*(49)

."-اندةالفاءدةحلإنلم

اك-ذزاغير،ابلادألةقد4اؤطوءب:لم1ءاةتااضرتبانأ
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ء.كةإلىالإثارةءن،ا،ءلملأدىاحا؟ماالقرنإلى!ن"رت"وثبةفىوردوءا

فهادور.يديزلا،اا)ةضامنفيهينظركانءاةإن(!آ*59!9الأبروثيةرئهس

.،16لاقاضبردأنه!

الدوقية،4كلعافىتنعةد"ض،اكوق4ءعإبن4توسكا5ءكا"4!؟كنوأ

اإدنى،القضاءإلىبالإضانةالعالىا؟نائىالةضاءءهاةسا!يذلدوقوالتىكان.

"ءمل!ةلاولاث"من!مكانث!يئالذ،4!سآ!*9ء"8المدنوحماة!جا"اب"!ءاإينو

."؟7!"يفدملاة!اثا11ض"و،ا)!تيرةابنائيةاقضارااقا)ةظرإلاالجةائى

ا(دتفة.حاى4وهـح،اجرك0)41محلأ:نا!-ءالباجرعمةإصامنمومن

،قاةىوظية"إلا،ئب،"ةتائفالوظامنيكلارسأا)بماجركأنكلالةمهوصوتدل

بها.أصحاإلىاطةوقفيرد،وىالش!ونىعانالتءةودفىفيضظر؟الم!الحات

،،-تفيانأصدرهالذى؟ءقح)إافىوزدتفإنهـا،ةالمديةحاىا،ة!هاصاتأهـا

نيةالمدالنا"،فن؟ئىاوافيقالمد"قصاء،قفةادصارلحاىث،ذبكاةقضىو

-،يمذهها"ولد3ء.قهبلمتهاتتجاوزيت)آبلالماتال.اص!اياقضافىنعارنةالمدطصكان

أ+تجاوزالتىا)!فكلةالةضهايافىإلااالمرتر(+اقبلصدورثةظريكانأنهأ،ينكل

."81!(ا)صودذهبيا!""05قيهخ!ا

لاخخصاصقامطاضاءلملةفىالمديخةحاىاخةصاصعار535سنةوهنذ

الأبروفيةرئيسيخةواإدينةحاىبينأهلاكأتاهلظلتانكاا.4الأبروثبرئيس

4فىتءلميهأصماكاعلى،23نونظ"؟قتهىجرىاكىبم-تنيانإصلاحبعد

؟،19،
ام!حأث!درواأن*ن،ءخاطة1الما"ق.رود*لهقتقرراراغأنه5500

ألابشرط،بةو"+)اجبتؤإلا،ةنهانلممز!ءوأ.الحناهبةا)ةضايافى!لديات

،أصوصءن؟.ملصققىوردلماووةا.ؤالةحدالأسوالمنيالتباغ

تةظر؟اأنفىاطق،يةبالإمبراطوراندنوصائر،يةادصالمدنطماةعار
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ن-صأصدرو.ماتنفذواوأن،اظطور4بالشزيهائمالجراتكنأالتىالةضا،فى،

يأمرأنسوىالمدرنةطاىثكنفلم،كبيرةجنايةأويمةجروهـتتةإذا.!ةعقو

الأبروفية،رئهسإلىمحتى44تقدثم(نالسبيودعهو،الجانىعلىبالقبفى1

تقهثلقبرديةقارارد"اطلأ!ؤلمك."2!ا"الما"قلنصوصوفهيم

"وروساعهثخصأمرص!فيأننةاإدحاىإلىؤلميه"محا،ب،مكس

رئيىإلى!خمى،وأنروحهيزهقكاديدماالثدالاكأداءمنعليهوغ،لها"38داه09

اخةدإصومن."2؟"اع!حذكفىث!درامجعق!اقحلامنعليهوقفبمابروثيمةلأا

وأن،ناتا)تعاءقوديفلممأنأكلالهذن،العةودقالةظرا!ثأ4ا)دتةحاى

ضى6وظبفة؟ارنهاكانأنهإلىضأأاوئا"!و+صير"22!.الإقراراتيصدر

ىذ!الليتعرضونمنثكاوىئ)"و،المفازبماتمنيقعوثنظرز؟،الصلح

ولمساعد..*"23"4ا!الهبالإداراكءإة،الأءورنىيقغىو،ا)صدفةبحفى

مناقث!ات.ءن(لماطا)بالجالسيجرىزحياتثمزكأت(6ه!(409)؟

وذلك،اعلامبنبينءناختيار.يجرى،يهدوفيما،ا،ديخةحاى*كان

.،24"(3ح40هـا9،ةي08)لفبيحهلدهلأ

مى)فىالقضائيةةط)دا*ة"8"،ة4ا!لمبال!ثرطةرباليباثرالقرىوفى

.وضوعلحصإلىيبادرونو،الثءوىاقرث،ان!سمننور-ةيف،الأءور"

،أذ-دو.مابإصلاحينالمتههتلمزمواأن،عوىالثى!ذبعدلهميوزو،الشكوى

قواتقاد"يخاتراعهـنوقعةجما،أرسيضىءدت-ةطىتدنحل*(23)

أحيانأقومو.المكانمذاسكانوببن،*!،طغهي3ركفىاكلرابطين"!!!ىف94!"،ة،!ة

ة:مدطىوقلقى.الزوجا،يخاوالاختلافاطلاقاقنايافىةملو،اماءةاالآداب،راقبة

فأأةصلو.لاحمهءطابةأاسآيكل.لشخس.نذى8للاتمرفىشخصمنشكوىالبهنا

ا!ر:)،الأراضىامتلاكعلىا)ترىبينيقعالذىا)نزاعفى

ةلهاه*(50:118،4آ55،!5،ح4.5.93.
http://www.al-maktabeh.com
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بمؤلاء.إصضواذلاثتنفيذءنتنعوا41زإذا،"2ه"رر!ةلاوالأذىبهأنرراماأو

اذاحتى.الباجرك"62"أوالمديغةحاىءاحخهمفيتولى،نةد،اإلىالمغهىيئ

ءلى،صر*ةه"*ةة4ا)ضرطرطل4+ءأصهحت،اعلكةأماماق!مونقثل

."22،4اعلاكاقبليختفواألاعلوالحرص،مراقبغهم

الىيرح!اأنءلىالمتخاحمينبينالاتفاقيررفى،4ا!ب-هلاالمةازعاتوفى

أصدر.الذىالحمإلىالمتخاحمونرعنالةحو"ذاوعلى.فيناروفهمأفشاص

يةالقرشيوخمنثةثلام!ا،أصدرآخرنزاعوق."28"قطيبةالدوقءكا،محامو

مهمغ!قلأنأثبدوةياالموظفين"ؤلاءفإنذلاثومع."29"بالقرية!أح20!ح!

.(30"ازبةوالمرالإضرافصىمث!حت"أمورفى

ا).كبير.قفس!طنكايمنالإمبراطورزءنتذنثأفإنه،ا)محةصىالقفهماءأما

،الأصهف3!حتالىأتضماباخقيارمميلجأوانأنيئالمد4ورالأقا!تشاصينوبز

.ر!ءأوما.الأصةف"13"لكاهل"ثةمواعلاالقاةىأءبماءأصم!ص،ض

الاعزاف-جرى،الأح!م(منع،"9حه"*اة5لا"4)!!أة!مجاصه)فىالأسقف

نرب!.6!ا

يرفعواأنقاطقس)-كان"ار،لاد5)؟ئمةالقالماطاجأةبوالى

نأ،لمهروف.؟لفطخطينيةالإمبراطورمحكةإلىوقضايامأمورممباثرة

يرؤمولم،أن9اهلء5،ةاش!(ة5دالال!اسالمهروفالإجراءبمقتضىلهمجازالمتخاصين

فىلحالةاهذهفىم-طارفيصر،ملتىس"ورةفىلإمبراطور4آع!حمإلىرأس!بهمو!ث

تء،.صادرةةئ"ا!"يةإءبراطورأواص،ا)بردىأوراقلناوحفظت.أصصورة

الفرصةهذها"تةلبتنيانأنثكولا."322ئنمصرب!ايافى،4بيزظ

فقطيلجأواأنعليدرجواالذيئءصر،ناك،دنعمحسوسةته4صايجهلكيما

بمذادائمأنو-ريلأنهمنظرا،محلىنةوذ.نالملاكركبارعيانالأكانماالى

.،33!3؟"تم!دأو3قريتمفىالنةوذ
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يضآان!ف(-يةة*ااعلامموايةمحر+أام،14فى.فليئالذىلخاصاءا)ةظا*أ

فىالمد؟لقصاءالهصكوىالقضاءاخظط،اواغفىنهأعلى.نا)حادساقرافىوفما!ر

محا!متظ،إذىالأخرلاو،ألافىكاذلاثإعنأالأمرأنخير،الدوقمحكا"فى

يكونالتىالتضاياءنالإايرهـنمفيما"ظر،ءباطءنلةص%"،!)خا4تءمىكار

،!"8.ع-"للقفا.يضمالديئأرجالفيضمو."3"ينالمئاصفىطرأحدؤيهاابئفى

يت،كافىحالةالا،ءدنية4ءحأمام؟ةلأنالديئرجاللأحدطلمةمفلاينبتكا

بهلنيباا5ئي.ةختيةولى،مأ،ول.نفق،ألا!!ر.ماأنخيمر،4فيجناريماالدءوى

رجالماازداد"رقلزمنوق."3الكار،ت!هذلكعلىوافقإذاالةاةىعنه

.مالأح!تففيذفىاطقصقفالاه"ارإذ،ئيةا)ةضهماا)ةابةءننة"مراءنالديئ

4أأ،4ادكاتلميمارجالبأحدالمتعاة،ايا"ة)اكلفىماجرى،ك)ذالى!اف

4الأسةب1)-كنه-ة4اعتبررأنر!إ،المدنىالةذاءإلىإجأأنم!دللايروز

."+،
ءدؤبا

:الد"!نة.اف

أوترتهط"".لمقءاحثر1،ءا!ة)اةظامقتدثلملأت.ت"-تذإنهل"دأ15

منا)قضاءاتةمماصاتله""رضتفا.ذاتها4ئبالة!الاإولاية،بالاتةناف

،رىا)تيالجدبدةالاخضصراصات،"تجة"تيير.نحدث14يضجاوزأ،التعدتل

وذقأ،ةن؟دإاطاىإذلماجرىا)تيالاتساعافةا)باوا)-اطات،ق.،دلاا!"ةم

.،3!"؟5ا(لمرقفىوردلما

لم،ا،4ءءلىالمدفي"صاى4محكام"ااطلاق"رى،الملحقفوفقالمذا

الأبروثية.س!ئرمحلأ،"وى"ثكنلم1)-كلية4النا،ثءنأنماوالواقع،3الإقلب

تغييراتار،ءن13لقانونإ"ؤو،بكا،دثالأءورتغيرتأنيجوزغيرأنه
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،اكوقالىيرعأن!يئهى،ذل!اوأق،ءصرنىا)بمجز،ظىالإدارىإدلوو

.آ38ر".،دإا"اىقهل.نا)!رادرةالأح!ءكل،الأبروث!يئرئيىإلىلا

عكةإلىا!تريبررى،أ"كام.ناجاص!5)ا:!در.ماأنأيهآواوا%خ

علىتنطوى"!ظ*4زمه،طيبةدوقالىالمرذوعةا)ة!صءنأنإذ،الدوق

نءا)-يئةالمعاهـلةمنلهتعر"صماالىذيدلما"ثير،صوفياالأرهـلةن4"!وى

)!اط!ا،ؤ"ممالباجركإلىبث-عواه!هـتتة!أنوأفها"بق،الثانىزوجماقبل

ودل.آ39"الوقمحكامةالى"وفبافاجأت،.-ئنينيررأا!كمأنغير

نأس!وز،ا)قاهرةةردياتءن4!ردت،فوفةاعادثا.راءاث.تبرعوفه!"ةص5دما

.مأح!ءن،ه"ها!ش*!س،!باسمالمعروفنائبهبهأوئدوث!درماالدوقإلىيرغ

فويبامونادكو،:ورثةعندريملز-لملأحؤ!يةإلىا)كرديةونشير

ظلاوءدواناأرةفىهادوقامةدوبىأنالفلاح"ذاأدرك،ذمظما!40ة6"!!!ه

."4."طيبةدوقإلىالأمررخ،ا)ءسائبيدغ!أن

المتقا!ونالزم،وا)ةهاطؤالزاخىءنالإدارةبهاشتهرتماولمناهضة

وأدرك.باهظةف؟اكواو"رعضوأن،يلةطوء-اؤاتبيروابأنبنمفهطر

افاسذة4وبمودمعرءنفيهتقلمإ،مرارلأةوااداوىءهذهأنج!تبان

واى")-طنكايب"بالةادكبيرالوالىءكةإينو،الإقليمحامءكةإينو"طاتغ

إلىافىطروا،3لب2الأسكان!نبأتلاطا)هاحمةزخرتثمن4و،آ4"(الصرق

اإبلنما!،وال"؟:4ض"فىالدموىثتمصاريهلما،النفقاتمنيدفراأن

ضر.تتزراطت!مثتركونالمتخاصينأنذلثالىثضاف،((2"عليهالئازع

حينءلى،ادعبير-!34"ادينةفىاكطاينءددازديادبجا؟ب،اللامال
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فى.النظرإلىلان!رازمم،واضكارابهم3"إقمادازدةالعاصت"ينالموظجإرأن

.،،4"4الأهمهضةلجةزاة،4قضايا

،،ظإيزقالثرقوالى4ءحلأين،مضوسطة!محاإنشاءبم-"ف!يانقررولذا

.536ضةفىصرهقي.اكتجرىالإعلاحوهذا،ميل،ألاولاةءحامبينو

فىاي.امنل!يفأنيةرالإصكاظلأو"-لمشال،%-قخيانجهل،23الما"قةفى

يروز،ذلملا،ذهيع!ولد-ء!ماءةءلىزكاالدءوى4زيهثدتزلاالتىالةضاياكل

."4ه"ىأنحرساطةالىبهاالالضجاءأو،القبلهذاءنض)االة!ماياأصتئناف

زاهشر1،"ءصفىالقضاءإتاقةيما،لات-"وءاللض)41ة!ااهذهأنءلى

الإءبراطورناهب4أةءلىكاتمهلانس،وألاذقدحينما،ريي!غق!بمرفىتأن

.ادوقيات!ا4ل!وقهصلىوءفىءدحاكموصارمجرد،(515نأح8شا)وقيةال!فى

إلىاوجوعدونالىالأوجص"إلالاصتئنافيجوز،33كاملصقوفقاأنهوالواغ

إذا،"ولد--عائةءن"!لمرتقللاالتىا)دعاوىكلفى،أخرىهيةةأية

نأضاأيجوفيهأنهالواضحومن.الأبروفيةس!هرأعدرهالأولمن4طاكان

ة،سمالمعروفةالةفةمنموظفأعمدر.الذىالصكم،الأوصتالالىيرغ

لفباقئذؤااديئءمرت،ودحالةإالضبطهىهذ-هو"95ح3،8اةطأ59

4الا،لضةافرخيذخىأنهلى05؟3لةانرنوفقا()ثرف،!س6ةطا!5،هة.

وادقشار"شرقوالىض4!ملدىةظ،زيإإلى،23المل!قاتعلتووفقا

نهشطأأنخاغير.رصءدوقاتقبلن4ا)مهمادرةإالأح!مبإق؟،،الةضائى

إلىا"تئنافهاجرىثم(الأ*رأولا)دو،تا!يفحكم)قغيةواحدمثالعلى

.!16،
ت"-قنيانيريد.يكانأماوهو،ءا!ةااءبطازدادإذالثو.ييزنطه

تظ!لأنالإمبرإطوريتخذها،وصيكالاضئفافكان!ذوغ،الأمرأول

."(!"الشأنجايملةأىالءنالمركزية4الحكاكبهاصتهرتءاالبلادأنحاهق
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1،كام،الأ"ثمحكةإلى،يرفعواأنأيفأللتخاصينوبجوز

الىمحكصةماك،ألاهذهرعفىاطقءنلممكانءلمجافبإلىوذن،الةضاء

.الإمبراطور،8،،

او"يدةاةقه!،ا،تف!يرةاحدلى5،ثكنأياا)قفيااجراءاتبطءأنكل

والإ،تشفاف،الةسادءنالتفهماةبهت!"افما.ا)-ادسالةرنفىخاءصلهتى

أثضأ؟ظلب،المالءحفىوالراهةابثع*نعليهمغابوما،بواجباتهم

أوردهفا.،،9"الإصلاحاتءن83،128الملرقفىنإ؟تمبأوردهما

الإءبراطوريةأفىاءقالموظفينءلى؟نبنبكاتماتصو!مأءن"سقنيمان

ءمر،فى"مابميقما،خماجرى،الةخهاءةس:ابمةد5،أ،كامءنةمعوهأن

يدع،لمنميل،ألاسلأ!قحدث!نلا،بيعماتجرى4+إ"ثتكرا)ةضاءبثكان

.،ه.ثمانا"الأأعلا

الضرلض:

ء!عابفدبكا-اءدةةوملأنه،4ا)ثصطس؟"رإقلمهقالدوقمتبر

تءاجا!لرلطل*ذلهبكاا،اله!رائبجبايةطام،الة،عثو،ا)مابمالأءنصةظ

!8قا،52ءاقاليمهفىالأبروفيئرئهسؤدىوة!؟ه".رك،-."إلةوةالمساعدة

فيهيائ"بنمهاقليوفى،والاعتالالة.ضأوامر4أديوامنفيصدر،ال!ثرطة

."52رجرم!ير"تكبأوذ-ادآ،لهبصمن

ميةملاتيىتطقتىفى،ا)ثرطةتنظيمدزقي،ءن""اصيل؟3نونقاوتضسن

منبهمالقرنظرا،والفاقلافىطرابخاص-44ة!ةترضةاا!لمن،بوطوكل

فدرج.ليبياصا"ةخافى-دنحلانني!؟ابين15أنوالمعرو:.يةالإصكةدر

"لىثقبفىةأن4إليد3ء،4عةنائهبمني!جلانئ"15إلىيركلأنءلىليباآحا

صر(،فارة-؟5)م

http://www.al-maktabeh.com
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أرادواوادبئ،يةبلإصكندر1لة!نمنيرىمنالموضعينهذبئالىيلجأءن

يتصرفأنالةضائىالوالىولمندوب.لهمالأوتالبىمندو*طاردةتثئبوأأن

يلمبأن،الأوجسمالطلبعلىبناءأو،نفهتلقاءمنإما،اطالةهذ.ق

نائبمحكاةمنصدرماولتنفيذءالأوجستال!35"اكوقنوابإلىللذنبين

إبناالى-لمييمؤءالمئ!بوهينعلىالقبضأبملومن،أحكاممنليبياوالى

المدنيينالموظفينجانبالى،اي!بيلوالىأو3طنائبلدىكان،الأوجستال

المرابطةأوادصكرةالحاقين4اتخذمجندي!،سون،ديوانهيؤلفونا!ديمط

.ذاتها!،ه،بلمخطقة

ال!ثرطة،أعالمنبكصرالمرابطشالجه4،ملىالأهميةمنكنوم!هـا

؟البلادفىالأمنحفظكلبالسهركلفون،ا!و،دم،اثكاونواالجندفإن

المدنفىاكصطةأمحال"إديةضأأت)رتالموظفين!تخاعةفئةاذأن

.،هه!والزى

ىطإلىدائكا،ءوكولا،السادسالترنفىاثرطةإدارصارتالمدنفق

ءلهمةأنواراجح.*ةه*آةةالشرطةرجالءنلسلطانهيخصخءنوإلى،المدينة

من4اظامى1لقرنفىنتكا،مخلا"-لمدسالقرنق11-اءديئكاةتهؤلاء

.ورازب!65"أجرعلىحصلامتوليهاأن"نارنمكل،والتكايفادخرةقبيل

فقدرأينا،أنق."كا،العادبة"ثصطةمممة(،ةه!*ةة)ضممباضمنأما

أشخاصعلىوالتحةظالقحرزوفى،المدينةفىالأمنبهـطظتط:ةثمجرى

.القضاء"75"أماميمثلنوجعلهم،المتهين

اقهارؤالعه!رفى(8،آ8"!!ع8)المدنرلاةكانماورثرالأنهموةظرآ

(والمذنبين!85"ا،ثبوهينءلىبالقبضالأواءرأ*وروا،و،ةوقاتيازاتمن

ءوفافيرأصهمو.الأءمإعلانفىاهش!عاداخعدادمللص*"وأبدوا
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منيصدروما.!ثالبررجاللأواصمميضعو،.ء*3طةاله!*!،99ةاصمصوف

ة*ءه"*4*4!باصمالممروفةالفئةالىنقلهايجرى،القراراتمن،دارتهم

."6.!نج"ان!ئ!اءجرىمدينةكلوفى،"59"بيوننريرأسهمالذيئ،(ا!لراس)ا

4القرثأمجيانهتم1ا!!ب،*ة"8*ةةالصرطةرجالن4جماعةأيصماالقرىوفى

رئه!الأبم!وفية،محكةءثل،اعلاممأمامصل)كوإرسالهم،المتههلينعلى*بالقبفى

.بذلك!1+أمرأالمذكورةألحكةن5"،قوااذاموذ!ث

قيلجأونكانوا،العامةالساطةءنبهدممابرنم،يةا)قرأعيانأنثك!و

الحرا!ثال51،الرطةأ!الادكلفينالموظة!نإلىيينالمذةعلى4لقبفى

جرىيئوا%،الزيبونلأوامرفيفونالذين،القريةفىة*ح!8*4!ح!.

بوجطكانأيض!القرىوفى.الأبروفه"26"رئيىقبلمن3تعممغ

.،63"*حا"طهةه"ع8*أسمالذيئ،ه!،ا!3ةهـ84مباءأخرىجماعة

الرطةمنجمامةأوفئة،9!،ةشا"،!4"ة*ع!"*4*ح9منتألفوبذلاث

الصاكرأنعلى.الإمبراطورجيشيمثا،االتى،ا)مسكرالقؤتقابلالتى،"،لحلية

."+"الجهاتبفىفىالأمنءلى4ظ121فىيتعاونون!نواالرطةبررجال

نأالمحله-"،اكسطةوقواتالؤت"،أءيمانوسعفىيثنأأنهحلثواذا

ظاهر،مهمد"ونذجة،اواجبث!ذ+%ديةأهلواأو،ابرمينبزصليمريقوموا

ادئولةالسلطاتأنإذ.بةالإمبراطوربالهساكرأنةالاتالىالإلضبا،جرى

نةمدمن(!لهاطة*،)كرمل-هلاقائداشدءاءالى،الأحوالصفىفىتبادر.،كد

رفدممالىادكانزميد،الهساعرن4ثلةرأصءلىيةدمأنيلبثفلا،مجاورة

.،6!هوصواب!م

،ادادسالقرنفىيةالمصربالقرىقام،ايى-44اكسطجانبوإلى

!ئالركلسب!أكلالاتؤدوناكصطةرجال.نت+ةبرون،ءنار"عوفانون
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ؤدوزرنواج3ح!*!9اهل!87،اكلح9في!مون7الذينلو!ا"س(رحل"نوءثا".!من

اص!واطر،القكامان،بجراصةا،-ولفونالرعاة،"أءاح"*خ-4الةرثفىماء،أمالاا؟

رىاوظ،ال؟"أث،صي!ءلميهمفينماهخى،الحقولءلىبالإثرافلمفونالم!

علىمملاوأن،نواءلهاأا،بلإفءلى"ماء4تآتث!نإابيهةهواوأن،اإزروعات

الأ.رذلك"66؟.ىة:رامتى12ء4أمامبالمئولالمدن"كانإرامو"،الأءق،ةظ

ة!عأوحارسءني!3ف!صاخةص،أقامإلىالقرث،زماممث-ةتو،رى

،طح8ة*ه!اوعاة"جئةإين4ءلإقاف"الائملمام!فوث"ذو،حزامى

ل!ثرطهءباشزاطةولوحرامىالرعاةيخفحأنثنبغىو.القريةءوظقى؟ينو.

ية.تأدفى3ءفياكورنم(الرطةرؤساء)لأن!3وذلك،(*ة083ةة)يةالقر2

.،67"أعالم

"ذ)دعا"ءفيامي؟اتن!حءالا"يما،ا)"حراءأطرافءلى4اراتالجهاتوفى

اهالالغب!ح،ءبصةبراجأ4ءإظجرت،يئيرالمتتا!صهل"ةوازل"ةةرضحيث

اطالأ"ذهقا)برجحارصممرب.!و،شديد"طر،دوثند5،بهاوالاحتماهإ)يها

.أمار%الهالمواصخ"6"ذه5فىخاصةإصفةتعيينهجرى،ا!ضرط،امندوب

ا)ة!كايفليب"ىلءيبدو،فما،العملبهذاموءونمه!!ف،"+ريةفى،الشرط،

""رومانى،96،سء.)افىطاد،ث!اكان،والإرام

وا"فةلاله،.قوىنةوذممرفىلهمصارالملاككبارأن.ننمر)اوءلى

ليأخذوا،(1)جقلار)،"اخجيوغضياء!مفىلأ،ة-33وأثأوا،كبيرىل،اد

ث؟ذوخ،أملاكهمءلىئيئقضاولاية!لمتكن4.11فاراغ،عايهاثنفةون

.،70!مهب"اصة4:مرما!كاأص

4-سا،البهه-افىمالاثينءبرم(ا"لهاق)دعف،4المهرؤا)"قودن!و

ضياعوفى.!35،ه"4!ا"*3"ابا!!روفحراسهورئهس،أبيونفلافيوس
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وظاش!.توراأنراد11دو،الأغنياءالملاككهارمنأءسة!و،أبيوق،سز

ظص،4ذأتضانولاهابل،بءاطقولحراساكصطةبأهالتمث1،كهثرة

"،71!*ذ3ءهةة44ر!ث)ارجالمنةقبالهم.تععبنة

معرض!منهاكانوذيا!،بافيوبالواقعةادكاجبرةالضياعةكانأنهشكرلا

ن!يرىهما،ختكامفهمجرى،ين8الطوااطراس.نةف*اط،البدوكارات

المامةاللأبميرة"الفنياعباكانأنهوالراجح.3صني40إا)ضرا)!حراء"ءنا؟تطار

.،72"وواخ.ضبون

كبيرمجهودبذلأن،لادىالمه"-ادساقرنافى"دث4،1وا!لا"4

ألحقما،ادكابيرالإنمثارءنأصعابهأنبد؟صرالإدارىا؟ةظام"لإعلاح

نيانة-مبالإمبراطور4؟اثخمرءال!ةبو.*صرفى4مابيزة!الح!بوالضرر!لأذى

م"4،8الةاقا)ةنمقصاس!تضييرآيجوىأنءلىحرص،4الفائةالمهارةمن

تارةن!ف،94،روةبافيكبمذلاثفىواسقخدم،ثأن)ا،طرةلإ*لهرخات

التى3بوا،باخمغامالاهالىوالموظفينالإؤلإنم"كانزفلريلةتةأتيكتفى

يمهىتارةكان/،الإدار-لب!افتمنهـتناهةدقةقيورد.كانبما،أغفلها

4أةخير.الصراهـ4بالضةبرتدااتخاذإلىبالالتجاء،الماضىوجرىماءلى"نهاهيأ

."73!دحاو"دفتحقيقإلىى-دائماكان

لإصلاحاتوفقأيةالخظرالناحيةمنتألةتكا،ءهسفىا،دفي،كألإدارة

،بالمألةالإمبراطوراتيممدىعنخاعة4ة"إثفت4،.جتتنيان

.تا!!لسإ.نس!؟جرىعا!ح)ارنيممىبب-)اتةبرإذ،الماقي

ناب!ت-مبالإمبراطوررغبةءنكاشنتإغا،ماك،ألا!ن؟3نون،قورد.وما

قجعنأو(الةضاءعنالقانونهذافىماوردفكل.البلادموارداقضلالافى
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جبايةهانتظامضمانالاذكوراهمسجمنيانيقصدوأ،"والثورات9لفن

.،17"ئبا)ءصا

الح!3يكن،و!إلما):،الإدارةققطاد!تاذاليممنلإقليمنيةد،اةظلإدار

يمارسونهلاغااةارالإي4ادلمكا.نهنو،راميوما،ليةا!لموظةينصىءةصكلقبل

.،:سطةرؤصاءأوقضاةأنهمكلواجباتمم!أناذ؟"2ه"ةي)املاالأءورإلىبالإضافة

مناثرونهمايهإزاء،ا"افيةواجباتإلاالواقعىفص-يل،بميقكقادةرضأأبل

،.(امامةاا،مروفات)النفقاتثخظيمءنبهقومونوط،الفرائبجبايةوظائف

الىلى"*".النظاموالضبعيةالخفهوعثديدكانرقبىاطرفالنظام

ئمة.،كانأمدنية83ظ.ن،الميلادىالسادسالقر)!فى،ر!.فى،موما

تان011ولميزنطة)مئما)بلادطواردالمثرالاقغلالضمانصوىلقياءثاءايدءو

ركل4نمارفعلى.؟والا"تبدادالظلممنكهيرا"بررأ،ارومانىالةنحمنذ،ءمر

يهتبرون،زابلكا،مواطة!ارومانفىأعينيرنالمصررعن1،اكاكرإولح

منحا)تهمبلغتا!.ممالضرائبدفععلىحملهممنلابد،ضرائبداةمحكامجرد

ءتعديلاتمنأدخلفما؟"قاء!ة"ذهكلجقنيانالإءبراطوروجرى.الفقر

المالى.1لتننماممقتغييراتءنرا.%أوما،يةالإدارالوظائف"دفى4"وهر

البلاد!7!".المنظمالانتغلالوهو،احدواغرض!إذلاثفيدمكانغاإ،وال!ضاثى

منذماحدث،إصلاحاتهفىراكاجتنيانأنمتارنموكل

تلائمأنءلى"رصبأن،ودينيةاغصلمديةتضييراتمناواجالةرن

يادء،وهادرأغسطىءنيختافأفإكه،اواغالحقيقه!معالنظممنأجرا.ما

أنملى.حدأقهىالىا"ئغلالهن5لابدإقليمأنهاعلىمصرإلىنظرأنهفى

ارساذمنغلكالادسالقرنفىبيزنطةتكنفلم،تضيرقدارمنكان

،،والمعارف!ةالمقلومةقؤأنإذ؟مصرلى5ادارتهافرفىعند،روماملكنهما
http://www.al-maktabeh.com
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اطمحومة.موظفىومةد،البلادل-51عندثدةازدادت،الاخقلالوروح

منيةالإمبراطورالإدارإليه؟أتوفا.وجلاءنيورأقؤآلكنهصةوازدادت

بالنة،جديدةمرحلفى،مصرفى"ص!لمنإصلاحاتبعدل"دإنما،النصال

ممر.فىالببزنطيةاكولةتاص!االنن!المرحلىةنآنحروزمتبر،والعنفتالشدة

مصرفىسائدهومابينو،3الننمامن"-تنيانأدخلهمابينالالنتافغ!اقد

جرىئ)ايةالإمبراطورفالإدارة،يجرىصوفماتوقعنمومنتقاليد؟من

والموظفين،البلادن!صقهلمنالعنيفةالمعارضه"يقابلهاإقا،مصرعلى3انرة

أوامر"8!"ءننطةبيزمنرد*ثامبحترمواأن،يبدو،فيماو"مهمتصكنفى!الذين



يثزنكالفصئاثاا

جسذيانزهـقفذبيةاطرظيماتالتش

نءالمدنن"ا)!!عاةينفصلومن،أظليمإلىءصرج-ةتءنثد-امل+إ

،29!4!ةسأخيلثورةكلأنقضىبعد،دقلديانوسزمنالىبرجع،ا)+-كارية

واتطاع،(فيل)ءةد)ءسبىالجنوا)طرفتثبهتاورتنةسفىوتقرر

نأبعد،فهةوصدودي!باسمالمعروفة؟لنطقةفىبادوالةيوطنأندقلديانوس

،ةدار11ضميلكان4المةطةهذهمنسائبةءنالدولهعليهل!ىقماأنتبين

ارومافي4اطكومةأن*نارنموءلى."باهظةتكاا)دماعنةقاتأنحينكل

يكانأالإجراه"ذافإن،مهصعلىر!خ"3يلا،ل!اجالة"ذهاتاوةإدغتعهدت

ومهض،4ء-كرثحاياتإ،مةالأصوتطلب.الضارةءنردممكافياو"ده

أضحى،يموافرلغيرهأمااطربيةالقوةمنلاتوانرالذى،4طيهدوقأنذلك

!آأيةءحن!رحاقيواخةرت.4بابنوالبلادثاأطركلالحافنما،عنءسئولا

.البيمين!1"غاراتلمهخ،الميلادىاراخالقرنفىالفيومفى

4ببفىالعددكبكير4،ربقواتعلىالإبقاءالى،دءوما4قبكانوأ

"نةقحدثنم.كشا"بكلقحجه!االنرقتردوأ،البليميينغاراتودإلا

لافصارت،4ا(صرالأطرافدوقلةبعلىالأوجستالىاوالىحصلأن868

.آ2!ةيبالإعةدرالأمنكللعحافظةالجةدقيادة

الإصلا!ات،منبتنيانأجرا.لماينياابشأتعرض،اداد!القرنوفى

القطرحذودأمما.."3!،والعسكرالمدفي،ادلمطتينبينيرمعون"دوآتأصبحاذ

قايم-.نالرغمعلى،ا+اراتانءعلىدأبوااصايهجيىواةادا:فىاأنالواغ*(3)

المدفة=اللطتانطببةحامتدقفصار،ا!افىاتيو*وسيوسزمن،طيبةأطرافحكومة
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بش،الر:.واصح،ثلا15و"ددءبنهافةد،ئهوخافاصتيانزهـنالمء!ى

،اكصقنحوفاتطرالمدنكزأتعتبرشلعرفا.فيليرةوجز،!ه*،!هيونبورو

اهـبزنطى.ا9لعصرطوالالأولىزلمسطينفىالواقعةرفحبينوبهحمااطديقعو

ال!احل،صارأنإلىعذكوظلمت،ليا؟إ"إهتم1لعربى!،أت8يرنبرروتتع

ةثلى،جزيرةعندبىا؟نواطدوانتهكا.مص!إقا:3ترإجمنليبياا"افةبد

ارومانية،ا)قواتتم"فاأنإمدوذلاث،سيينمنبيدةغيرصافةكل

بعارةطيبةدوقاقىم،ى!يمورالإءبراطورزمنوؤ،بةالموءنزمندقلديانوس

.الةو!اد"4"غاراتلمفع،فيلهقلعةتام!حتسا

،ا(ءسىالةطرأطرافايهاإ+نمصض)اا)فةطأهميةإلىوما"ميرليرو

.لأ:باواصحارىايرزادونأخذوايئيمرالمتلأننظرا،4!!،مدنأنما!اإو

بيةا)"حراءالعرقهتبر.اءلهصحرعلى"+إدتممءن،يتضرا!طينالهلحزأنءير

انطوتولما،والزراعةوالأءشابالماءءيونمنبماتوانرلما،"مرص"ارىأم

استغلاالاجرىاقه،وارمردثلالمرص4!يمحرااراح!"ألاواإمادن*ن"ةالزعاب

"ارت،وعهما،خ!ابا)طرقخمامالاهبفضل،أأذلاثإلىرضهاف.رو!هلاكلفى

،(ليةاطابصفاجةقر)برنيسلاءةالأحمرالب"رنىءواإلىوزةط4طبمنالقوافل

صاطةأنلى05الهنودمعالضجارةتمارسالتى،(رمي!ة)1)"ورمزوميوس

الةلمزمأنواراس!."ثقوت!ت!ا)جمات.ذهءلى1)هـيزةطيةاطحوء4

ىاد"وـهاإبالوة!ز"ا"لمتئم.(،*هع8!،4**ا"ةاةة9"4ع4!)4ة9)ةعرثواله=

4طبدوقأنكا،م535سنةادإالنوةبلءنةة،اسيمةز5ز)ةواالذبئ،ابليهيايااأص

الى.واطخم%دروا5،ه!ؤفى!ب)يزد.+ءفياثيأأغاقنارصبساسمإروفالم!اليزظ!

فىذكر!لعدلم،ا-ادسااةرنا"ا"تهاءاالأ")اا:اا.!ةالمت"اإصرا ،و.،ربحرو!!.

.صدر،ناوات1ءلى)طيةابيزالولةامنا-صلموأنبد،دواو+ت"نلمباداخواأما.!تالتار

وءضاةغام51بةضل،045ة:صالسي!.4الىتحولرنكادواوما.ورية4للامبراخوف

كلا):يزة!ا!ر9للإمبرا!او"لمر،فعلىالبيزانةوذادائرةفىدخلوا"ئ،"جودورالإهـ!راطورة

.(هة!س41:،.473:انظو).مامحموىله
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البيزنطىارومافىادنفوذظلالذىالموفىحكاةت،(اطاليةا!وثس)وحدها

ءلهأفطونالقديىدبرمثل،المخطة،لمذهالجاور"الأدءةواتقبات.بهقويا

أركاديامن.ابتداه،"!رليةالصحراءفإنذلكوفياعدا.3رالعسا،البررالأحمر

.البيزنكايبن!."اجندامننحلت،طيبة،ض

أبقواإذ؟لحطانهمءلىاعلافظةعلىحرصواالبيزنطيينفإن،الضربفىأما

التابعة)هيبىمثلمواضعفى،في!وإخهاالمعروفةالوا!اتفىنفوذمعلى

تحولفىأفادت،كبيرة4كنهتنيان،بهاا)ضفيد!!اةج8وفى،(طيبةلدوقية

ا)بررأنإذ،افاوفبضهنالكت)ازفلاذلكومع.ا،-جحية!6"إلىالناس

قاد،ءمردوقستوماكأرأنوالمعروف،يئالمغيرأخطرمنيعننونكانوا

حتىصيرمفىأ!منواالذيئ،ينالمخيرؤلاء5ضهدحملة،يىمورالإمبراطورزمن

ضيعلواد!رهبانأيضا+رضؤ.كرةة4"زيمةجهمفأترل،النيما!الىوصلوا

يكالمازوهاجم،الدا%لةالواحاتصنيئالمة*اخارات،(النطرونوادى)

وادىيروأدبؤوواحةرقه،والاضطرابالقلقثارةإإالمعروفون،لو"ءة4*!8

الأبمنالشاطى!وعلى.الميلادىسدا-)اواظاءسالقرنينفىوذد،النطرون

.واظوف!7"ارءبأحياناتثيركانت،بىعرأصلإلى"!فكاقبائلترلت،ةمل

إلى4حابمفىالبلاد+ثءن1،مهسصاث،فى،!أمنلاصحارىلماونظرا

حايةال!جانبتوراأطيينالبيزالجةدأنءكر.الجندمنكهيرعددبهايقيمأن

جمعفىوا،صاعدة،الداتلىالأمنعلىالحافظة،اظارجيةالضارا.تمنالبلاد

كرصاواله؟لبليشتمينأنكلموظفعلىلزاماصاروكا،الهرائبوجباية

ن!شتالذىالميخاءباعتبارها،خاتأهمبةمن4؟صكظرللإولما.مركز.توطيدفى

ءنكلسط-ءأة!هرفىالأصعاولبة-ب!روالقزامها،الفطنطينيةالىالقمحمنه

يتعلقةيا،واجبهثؤد!أموظفكلعلىصارمةعقو؟تجتنيانةرض،عام

اثالأحدن:،ثصكندرالإجرىحدثأنإذ.حلالأالوجه5لىخالةبشحنة
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أالإمبراطورجهداكهيرامهتدصفبذل،الماءفى9لفحمنبجاةبيلتىبأنأدىعا

.،اطادث"8ذا5ارفكرمنعق

صفويعكر،فقنةأوثورةوقوحأو،خارجىاعتداءكلأنواظلاعهمة

11ولذ،بةالإءبراطورأنحاءر"طقوأثر.!دا.ثتردد،بكصروالهدوءادلام

الأهيةقمنلهملما،إصرىابالقطرالجندمنكبيرعددتوفيراطاجةاققضت

لم،الهددكبيرجيشمن؟ءسحلذا4"9!4ابيزةطهايةالإءبراطورعنع،دا

بكةلو،ا،لىالدالأمنعلىلمفظة2إيقومكاننماا،كميرااطربوالقضال؟إرس

."1"ئباالغرجهاية

إ)يه!يؤدىزالذا،ت13ابجميعمن.ممصرتحطأراءالصمةأنعلى

وهو،لزعندفيلالأعلىوالوادى،ليبياذدمثال(متوحةوهـفافذأبمواب

من.د!جث،يسو&ابرزخثم،غاراتيفىبيونا)نويم!ةاز.طبيىطريق

"ذهإلىالزددمنالعربيكئروبثسيناء،يروفبهجزفدطيناقليمورائه

.،11"اتلجما

لى5تدل،ا)يلادىا!لأهـسالقرنفىر!.فىش؟بانظامءنوردوما

،ا)-ادسالةرنقاطالكانذلك3و،متبنع،د!ناطدود4حظيتما

.الحدودمنالد،عأمرتنظيمقفاق!جهدآتبئلأنمحوء،ع!اطرامآكاناذ

؟لفصيلفيهثرحمر!وم!،فىالخانضاصيوساور4الإءبرارأد!،بليبيايتعلق!يما

جيشى؟ءلىرام!!ناذ.وابمباتمنالإفليم3ذارابطة11القواتتؤديهعا

فيضو)أن،اطدودولالواقعةبالقلاعجندهإطيراالذى،ا!!،ة"ةةحالأطراف

نأ،ناوومانالرعا؟فيهنعرنيراقبوها،والطرقيرصاوأن،المتردةئلالقبا

.وقاكمنعلىإفنالحهولبدإلاينبرالمتكلأراضىالىليخةذوا،البلاديجتازوا

،اطدودات-دادعلىراطوا،(الأطراف)جاح!ا)*لا،ينالجندفكأن

http://www.al-maktabeh.com



ت236-

أبقى"جتنيانأنفىارابمح،الأطرافهذهءلىظءتا)تيبئالمتقارالقلاعفى

ءلىاطكومةمناةلر"وناالجفدبركلأنإالمادةو،رت.الانجا."ذاكل

."12لا3الإقليعناكظعمقابلالأراضىمنيزطاءا!

ثكقفزلم،لباحدودءلىم!ساواالأءننوةيرءلى%-تذانوحرص

ا!يبيةصلمتدإنبفرتةالمعروفةالفرقةمفأنثأهبكاا،ابيق3تخطبإعادة

نو!"وومدن،لد!عاعىأ"وارمن!رهبكاو،ةل!94!حلألا!8(ة!"""

منزرنبىرحدثما،الاصةح!صاتذه40متاةءلىالدلهلوءن.مديدة

توشيرابأ"واربا"!مائه،فلافهإنليهمادوق،العربىأخزواظوم".يما،ارمان

.،13،لهاس!"ح4ح)3!

نأبعد،ا)نوبيينتطرءنالفليوادى144حدود،طهـ،إظروتقذ

الجزبر،هذ.فىقله"دزلديالوساثأفأ،فهلةيرةجزإلىابنوبىالحداةتةل

،ةص،ةلاقيطهاخمراءلىفىخمآ،ر"ورظمذالثأنالىتضاف.سوروثبدحولها

اإديخة.راو"أملإتصهل،جص،-يين،تياءالص"رءبر،ا)حافىهن5يمفدو

،وقدء-كرلهةصاميةبهابطيراوكان4اظامىا)ةرن،ضئمةتازيلقاهـ"وظات

ء"1"!وا)صاج"-ادسةينا)قرفىىلةير"جزتا"تح!401،إ!ياطيونيزة5)ااهتم

،ا:"!بفاتا!نةل&-)اهذهفإن،اطدوداقليممننهلتبرفهلةكاةصولما

ية،عسكرصاميات"نزجرلمرابطمال!ةب،وسيينالةتينجزيريكلها

فيلة،وراءماإلىبينءنالممتدةواطلصونالقلاعءناطدود،طصألف

."2ه"ةيءصكرطاءمةهـقرلمالحاليةلأصوانالموا%،،سيمونديرطنصاروكا

منارنموعلى،آ"ياجم،من،الحدود"م!نأو"-ضامني!حدوثعتبر

الهجرمهذافإن،المبلإدىاةم)اا)قرنؤبللههجومتمرضأت13اب"ذهأن

،خطورةالهجاتأفدفىن،جفوفوغإذاو،الأيامءنيومفىيحدثقد
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الدولة4ءلإدرجتولما،الشامفى4،عرعالكمناتآ؟ا!ذهقاملمانظرآ

الثانى،ا،-تاصيو!الإءبراطورزءنو،دثسيا""ا"جوم"61".ءنالساساقي

وكا.4ةدرالإس!3"واحىباتت،قىالدلةلمى،الةار"القواتبعفىتوغإتأن

اإؤدىثقا)طروإغلاق،وؤيرة!نزراعاتىر"هلاباوجهما-اث"الحغصارءن

واظارجة،اوجسةاءني!ثرقى4اواقىظإدن.المها".ين4"وفىيئالإصكندرالى

.تشرم)اوالةلمزمثل،!ءيخماقو"رى،وفةالمهزودهلم"دءن

االدلحافةوءلىتحاادوبرزتخ!غربفىقوىحدودتط40إقاجرتثم

،بابلهيرنحصنأو4قلطالىيوم؟يملموزءنيتجهتطاتدادءلى،با)سكانالمأهولة

وإخ.الثصاممنالقادء،الةوزلطدةتءذهاكىيقا)طرهو9ظطوهذا

يناتصالقص-ركزت،الدل!اقطرءن4ردة!-إلاءلىالههوطءنيئيمرالمت

لاد)تا!2؟،.ابضوبىا)طرفعند

المدنظمني!يتىجر،اطدودءلىاإقامةاطصينةالموافىحجانبإلىو

جمات،زب"اكلبماءنتحاطا)ضألقةواتفا.4الإصكندراب"ال،،انحلهاد

وأ"وارهابخفادب!اتره!ملثاالتى،الأماب"نو!طامنا5"اوما،يرةجزءنها

."ا8"مغيعاحصةاءنهال."ذلككل،الدؤاعأدواتءق4أعدزوءا،"!نحمة

،ثالإمبراطورأنإذ،يمزيطى511أالعاإبرراتةالإ"كاندرلا!-اذلكإلىث"اف

يةجةدرالإءدةثحمضداأنث-ظخ،بمقورابحرأصكاولاتماك،تكاةطيةالبيز

.،91"ر!حصاتفىر!زا!اذ

"!قاالصنحمةارهاأصوبقاياالت1)ضلاز،تشر+)اأتضااطصهيخةا،واتجومن

ادربلحصلمرحمدتا)تييومإبلموز!!أومنها،الميلادىءثصالثاىالقرن"تي"

،انةقهير،سحنااإؤرخأثإراذ،مىونقهو،بوليسوهليو،يىوسا،يئر!فةمد

"جمنا!اأ9يةاطصنالم!وءنة."2"وار!بأ،طمحاةص!ا!أعلىيدلممابهابواأإلى

(لأأ"ثوط4بكا!را!ظءلموىرعز!،هـادبع"ا)ثفيةفاب-أ!نا1)نهبوىوا،ياأركادفى

.،29"طيبةفى"
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،لمعروفوض!.الافليلابىالحرارضعيتغيرأ،الميلادى"صادسلهقرنوفى

بختلفوأ.يةرك-"والمدنيةا)سلطتان.بفىصارق!دأأن،93سلقانون

ا)ةةاتلهىحيثمن،ادولافىالرئيعمىالجيثىءنينالتكوقليم2الأجيش-

خيرابئود،يعتبرونوجقود.،"فظاىالجيشىالفئات"ذ.وأمم.منهايتألف

منحرحين11أبناهأنأى)بارراثةأو،؟)تطوعأو،ثااجبارءنيدميجرىفى

ل،دأن،الظوعءلىوترتب.(أباؤمملهاينتىى)االفرققث:بضونش؟؟ا

.،22!ربتبرءناءرالجيثىفى

زراعيةأراضىءلىحصلموا،الفلاحينمنجند.ن!ف،اطدودجهشأما

-!تالسلاحاششداميمار"ونو،ثفادروخهاولاعليهايه؟ثونالحدودعلىتقع

منلفقيأو.الأ%طاراظارب"ءنطدود1،"ا،رإتولونو،"بينازرادقيادة/

منمعينونأنرادقيادتهميتولىو،الدولىء)حهمتنةقنحا"4فرقالمعاهديئ

كلا؟؟ثها"ذاالىازوافى،برمترأءلالىعادةبر"مونو،الإمبراطورقهل+

ءةاهسميل،ألاقالفهات"ذهالىي!اف.يةور4الإءبراخارجمنينالمخامر"

علىالجندوهؤلاء،يئبمورأ،امنخاصاجيثأ،مترون،الذيئالبقلارثلأخرى

الفئة،أماالجي!قوكأدةالدو،تأمثالالإمبراطورءوظفىكبمارالىتنتى:فئة"ففتن

،الأث"اصءنشخصخدء4فىيدتلمونالذيئادالأنرمنفتتأ)تالأخرى

ا)فئةذه5إئد1تةومانأحيانايحدثقدأنهغير،بالجدثق"لةلهميكنوأ*

.،23،ةيالإءبراطور4ءنا!فاأمرفىتسههونبذكو،ددولاخدما!مقيأجير"

بالجيشقمل.ةتامفئ،!ت!يانزمنمهرفىمعروفال-ظالتظيم"ذا

ضبفىبطةالمرايات4اطاإءضالىالبردياتتثير،ح!ه"!ه!ع،"أةلهنظاى

،()قوصبوليسبرلمونوأ!!،يمنوا+يهتبوليسا)بربرفىهرءومةل،الأهـآ؟م.مدن

.قاعدةيهنلمذكأنتير،اطروبأصى.نذرق)بف%"أ،جانابرى*(22،
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يينوريسلأوا،(الفيومينة)ءدرجنوىأفىسيينا!او،(نية)\لظيولتااقنيينووالمقد

المواضع،هذ.فىالمرابط4باطامعا!عالعةظاصالأعاهوهذ..يهالإصكندرئ

،بعدئنمنالمصري!"ذونالجندءارإذ9لنجخيد!"2"؟نظامئيرأنبدحتى

بشديممكافاماككلن!ف.الأنحرىاليمالأةصكان.نيتخذون!نراأن

.4ثروب-"والأراضى.نهمم-اميماء-ا،،معيعنق8الأنرادمنعدد

موظفإةسافتحت،المجندين"ؤلأءمواطنفىىرك-هلاالاقتراعيجرىو

أمرعلىوتثمتسل،قييخدهتقررأنهتهثتثهادةءلىيندةبمهل"لى،ظص

هذ.!ع"اصاصمبإثبات،مدوالضجةباطنديةزمطةالمراللطاتكلالىادوقءن

التىا)فرقةإلىالأمربهـذايم"ثلاقيةدمومندثذ،الكتيبة"بلفىلهشمادة

القرنالىترجعالتى،الفنتينبرديةإليماأفارت4العملبوهذه.اليهايةتى

يرجون،والفنتينسيينفىتاي!احلابمنودالىأنتثيروالتى،ا)يلادىالسادس

القؤءعمتتألفإبلميمصكانكلأنذلكىو."2الجهتين!هالىها"ئنصلا41

.،26"اهن4كبرالأاباةبالأفلءلىأو،بهالمرابطة

ثضهلأثضأو،ليمالأقابطةاالمرالقؤمغايتخذش)االأخرىا،"ادروءن

مواطنفىف"يلهمجرىإذ،الم!ر،ينالجخدأ؟فاء،إليهالإثارةسبقبما

نأالطبيىومن،أصالمرفىائث!ذو،بهاودواالقالجهاتأى"،أمهافيء

الجهات!!2،.تلاثقنحدءتهميؤدوا

،منوأطيابوليىسبولهأبرلدنوفىيرابطكانماإلىالإفاراتمنوردوءا

هؤلاءأنءلىيدلإنما،ونداليةأوقوطيةأو"رسيةأصولالىقنتىغساكر

دءتجذانا)ضثنهااطروبقاو!وئباكالأصىمناتخاذمما!ساكرجرى،

.،28"الأذوامهؤلاء

نءمم!ذبئآنوابمهسطىالبيزةالجيقءساكرمعظمأنواظلاصة
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كان:ينافئاؤ!ط!،الأطرافجهشأوالةظاىبا؟بثهانواكاسواء،ئاآءحرا

،با)ظوعاماو،الإجبارىالخبنيد؟قباراءا،ابلادال51ءنهاهـاكرعند

بية.الحراظدتفىآباءمفياةواأنإ،اإقاتلأبناءءلىالمفروضبالإلنزاموإما

،نادرزلةإلااإببرريمقالجفدءن4إثكنوأ4ثيناإءص.نالجيشمهظمفةألف

كضا"بةصفىالا(عهآ4!س*!،ةة1،+اهدين)تزقةالمرابندءنعءرثكنوأ

.،29"4ءالأصبا)+ناءص*ن"صتبانألةلها

ألف30وألف2ءبنا5د!ءتراوح،مهسفى4الهجمزةطثا)جيوشوهذ.

ربمل،ء..و030بمنءلهنهاةد"راءدديتراوعوحداتفىانتظمت،جندى

المةاتة!اوحدةوهذ.."*ة4!لايهونالزباسماثزئدقاو"دةكلقيادبونولى

مصرفىمزنطى5)ااجيقامحنثوأ.وارجالةالفرسان!نا)جيشفئاتجميعفى

ءلىالحافظةأى،بهايرابطاقىا)جهاتءن1)دئحممه"4،امه:ازإجيشاإلا

إليهاانة-3التى،ليمالأتمءنإنليمإا)جندا،ةقرذقى.ا)جهات"ذ.فىالأمن

موظفىءنءوظناإلائدالقامحن+وأ.أخرىبملآإلىيبرحهفلا،ا(ءرىالقطر

هوالةاث"دوقر!ت،و.مةطتفحدودفىنواكاآاطاابىفدقيادةقيولى،الإقاءيم

ا)-اطةينيمولىفكان،إؤاجمهجهشنيا4لفيتأالتىالثتا:بكل)الأعلى

ل!نطقةىرك-511كماطاثتبر،إنه،يهونا)ترأما.لإقليه،يةوالصمكر،ثالإدار

ىأالسلطتنين!برمعالأحهان:يرمنجوق،ا)باجركنيةالمدفئونهايديرالتى

.والباجرك("03"يبونلهتر)اوظيفتين

،طذا!ورااههسانهايةمنذخضهص،؟صرالجيوشكلأنوالمعروف

،!هل8!ة93*ع*اة!*أة*حه،!ولح!،ح"الشرققلاجيشالأولئدالقالأوامر

علاقةثمةتكانفلم،تتضاءلأخذتالأظليمجيوشءلىالسلطةهذ.أنءلى

الىبالشرقالعامالةائديةدموأ.ا)شرقفىالبمولقوسائر،مصر،يثم!يين
http://www.al-maktabeh.com



-24؟-

نفاءليهحأنأنهغير.(31مصرمن4ثاإصزالةوات!زرج!و،مكاإقار!ء

بمنو"طامرعزاذ"يق،عامظئدىر!،ابالقطر4ا،راطلاةواتكانإذاىا

.،32"الدوقاتيخاوا)ثصقئدظ

لاب-"وألالادوقت-كانوأ،ا)ةبل"ذاءنئدذائكا"يهكالمهنأ!ئاوا

ةلإصكاندرباكرا-+ااعلىث!ثمماا،توزا!)ائرساءلى!ةعا4،سلكادر؟الإصكاة

نهأالواصخومن.ر!ء4:زودءنيهـا)فأ.بفيالاذ(ب"ثنبروثالأ)ين5-ة)باو

المصرثين،وقاتالدأمم+قبر،4يرجالذى(ءصردوقه،)الإقليملأهـجةظرآ

البيمزفطيةا)جهيرشته!ض"إذلاثو،ارصيةا)ةاحهيخءن33-"+رث-عنأأنهغير

المدنءا-ؤر،ا)دوتبنثلىو.فةى-،افىينهـةحاودوقات-حةجادة)ةفى!صهر

.،33،ارىالإدا)ةظامفىت!ر"15)اةلمونيقاالذيئ،(هوناتتاترا)

ء-كنة3بمر1"ح!طاءزابمذ.و،كب"ا)باصفىءادةتهونا)تريةيمو

أسواراجأءءنبرجنىأو،،ة"د،ا"ورفارجآح!ءليها%رىبماور،الجيماش

4.ؤنأو4!دامواطنتؤذتا،بيةاطراياادسأوالةثهاهلض"أنعلى.ينةالمد

ادكةوربضفىطتراأو،اصزاقيب،أءيةلاز3ر*طاية،ابماتبضفى

يبؤرديرفىرابكاتأو،الأتطارءنظطراإ+رضةا)ةرىءنلقريةالتا؟+ة

جلا4ق951،له"!ديرفىالجفدض"4،اةطةءنحدثصأهاالةريةمن

.،31"(دزوا)!!5)اه!5،اهة9ول!!!!

غير،ارس4ا)نا،يةمن،الإمبرطورءنبرظبته""إمدهثبونالتررلمهاقىو

هـنيخةارهن!حو،ث!زلهاكىوهويخغار.الذى"والدوقكاناراغقىأذ"

الملاككبارواقئذ،علا!يةيباضرالقنةالمدأ!انومن،ارطخهيني!كان

.صاطاسهم"53"فىيديزمالي"راذه5ءن

(مهسة"فار-لأ6م؟
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جيماشهل:ري،اطدودل=ادفى؟قع،بى"رهـوفعكل؟أنالقاءدةوجرت

يردثوأ.بالأطرافكأةا)ةإاقلاعاإطفىيرااطدودش؟،أن،ينكل،نظاى

تريهونكلأنإذ،ا)-إط،زفةبص"ثءنالبلاداتلدافىتدثمثلاباطدود

وجودع،راضرورإتزطلببهخما،ءباثر!دوقالاح"يفولا،ء-تةلا!ن

لإ23الأئرا"داتجر+إوااةلملأعاع!ولا،وزء4القوىجميععلىبثرف،،!ط4بة

دواطدءن"دكلاةة-مأنارومانىد2+اار"آقو"دثالأتطار،63،.رد

تفعاءإتالة!اهذ.ءتذطح!!ص،مجاورة4يئمدأهمم"إاتخذتبطاعاتالى

ةينالةرفىسفىوظر+ـها)ةظاماهذظلوقد،!!عحهء9""ول3م"اقئذائد!دلمطة

إدارةعلىثرف4ء5،اطدودمي)اقأفىوتألةت.،37ا-اخلاواادادس

أولءلب!ت-وفى،ابة!إينتامو!ال!افىلالقص"صهـن،بطةالمراالةوى

."38!بفدلااللازمةالميرة"اب،و،"الجندا،قزعين

،تاء"رملاءتنوءثنقاضىةكان،يزنطى5)اش؟بافىابةدىأنوالمعروف

إ.داده4اطءكؤةولىؤ8(ءؤولة)4اتوبمر،(30،ـه،ةاهل")زتدىب"ار

4صفىثة4ءيمزانهفىرصدهتقررما!ذعلىلالدلبومن،و-3اواحال-)اب

.الجند"93"أ"ا"4ءلىام!ءنفاقللا4ءبةاخءا.ورنبو)لمهسنتياا

ا)5!زةطىا؟يشإؤونةصعى21افلراجيءن2كا!ماذلاثمنوأم

ابةديئبفو،أد!ملا"صءنحفاص"؟مة،ر4تطةكلأنإذ؟ممرفى

والة-طنطياية،4حندرالإبرسمخة)ا!قي!ميكاننبماجافإلى.حمابطيناللر

8!!ه!8!اةة(!3"ة4رت3الهبالميرةوفالمهروهو،ةبجاالةمحمنذ"ؤيكان

لملاكامنعبار4ونيوس51ا)-كاونتدغ"ةحواهذوهلى."الجند"4علييعيش

وكان.اله-كربة"؟"الميرةهـنأنهااءنباركل،يندينارنحروبرلهسنتياافى
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نهاجا،تؤلةون!لميةثأذرمن"-طيانعامد:"ابئاك،!آ9ةاح6،ةامإاإ+روزيقالجندلم

الجند!ؤلاءنفقاتبدعاذتجابولهس،ةخزادت3وت،سانتبابوابحاهـء4من

.ققاتبدخ"بمفاتسلوبولهبولاوأ،-؟ةجأنكا.5ان!،4ة*!9يذين)اءنوخيرم

وىةب"رأقليم؟إ*حطط!ت4ثةردت3تو،،ث)5-كاراتماةطةىفىبعأيخااالمربنيميمااد

.،42"ىأربةوجةدتنفضبدغ

،ل!ليوا،لخبما.ذوا،لثصيروا،لفحافملت،4اتجرىنلا"ةفىىإءسفنكاماو

لمخ،المهك5-)او،اخوالدبم،والاحم،ل15واط،فلاجلواوابلادنهانوالأ،تت"ار

."43"الأموالءنفصلمر،قىا0ة)1وا)ة"3والبتال،4وا!اخه،وجوادس

48ءتتةلأزإخهاء؟فىساةواتابما؟طصراا)تيبه"اطراإوا"خأما

78عو.با،*ارليبياإ)يهامدنأفىفنا،زإذايةالإصكافدرءان"ةمل"با،هاهأص!9لمة،مد

عخيبةؤبتراةطكانت،ا،واءح"ذ..نموفىحكلأنواإمروف.موفىلح

معأصةخن!ؤجندا-ةحأن،لاو"ألات4ر!:4فى"دثنهأخير،بد"او

.ا)صددقكإلىع%ريوتينالةخا!دنافىالسبمابل+)و،د"اوثهونترقيا*بتوت

عددكانزإذا،"؟ا!4تههج75نحوسىالمهطربالةصارأنذلاثعلى،ترشب

يهغبكاءصكانالهجمزأطىا؟لميشؤ-كاأن،ربمل030،005ئنتراوحأ)كتيبة

.(؟5دى!"ةلفأ32نحؤ

،وب50)امنفالإم،1)ةفاريةا)نا":4من،تهدوقدالضظاماذ-هو

وفيردن؟أو،وقو؟4تينة4واك"!لجنات،ا،ناء"بالش"دود-طاف1

ث!ذ:.و،33)إاطاجةمعثتلاءمطيممترزيم!توزيعهمجرىالصدده،

."(6"هئ*ابمعدملناتلظ!حر،فىالحربى!نظاماطقيقيةالقيمةءصنااذا

جرىتر:يده،إزلميىجهشصوى%وهرهفىر!طنأ"صرش؟،أنإذ

!خادروا1،الإقبم"كاننةسمنأفرادقيادقهوتولى،البلادسكان.عن
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ءةيل،الاحظلهةكار+)اا)"فاتءنالاحت!لش؟ب،ثذجنج!و،طلمق!واطنهم4

مأثن!لأنفعءا3سني!جمرواقئذج،ىرك-هلاوالنظاميباتدرا؟غدأءةلاذ

منازلءتيما-كاونما-تضرونة!هاروا،اطربممةذبز"ا،إلى،4مدة

.،يينا)ءصمننواكامهظه،2أوابةدكلأنجانبإلىذا05وأراةى"!4(

معمنو3رتثو،الآلاممن4إي-ون؟ز!واطنج!3كونذصارواتثا

ءوضعا)بيمزنكاء،!دولةإ،لمرءحهم!بر+لأسيوهذا،".يرنانينكراهيةفى

.،48"13لصاطا)ةةالفى3مح.امحعدمءنؤ!لملا،ثك

ت!"ا،4لاثحرعاقوأنهءلىيزدلمش؟باأنآ!تأةلمر"ظ.أنفا"تو

فالدو،ت.ئباالهسجبات،داجاظرولاةءثاع!ةإلىدرة10،او،الأمن!ةظ

المكالموب.!ئة)اإرسالو،اهبا)ءصية"با3تي53ءذتكاقا!(تهقهإديتوونبنالذ

ابثده4إتطلها!بءةلموازلم،،مةطةط-ة)اإلىن"ثتو.حهـا،يةالإ"كندرالى

ثكن"وأ،اإوظةينلمساعدةونثني!نوا!-زيهوناتاتر1اما."49"ثبتدر.ن

.،50!4"اطرا).ماهاتبادةةةدرات"33لمعنماه

،ءوحدةياد"لةخ"ؤ!تكنألجهشاأن،أتضاءس!بىاطرالننماامء.يربن.و

،وحد.لثقابأنوءإب،بدوقي:"إطيناالمرابهدقي-اد-ثتولىدوقة-كل

هاجمهحينما،601فةدوقيقهءنالدفاعو،دهتولىسدوقأن:!ذ.ثال

ا)ثرفت"و3.ناإ-اءدةالب"تصلوأ،أ"رت-يئناهبقهلمزمحبتاسةءدالط

مناإ-اعدةطلمبير.لمهما4*!)امنلدوقعنولمالأوانةواتبعدألا

.(51"دالهدأولاخىطرأ!لاع33تمعرضلميئاك(بنالآخرالدوقات

أن،بدالا،اإ-لمهثندفى"ةقالفىتركتث1،لييادوقان9(!رةقن!و

دوق!!ناأنكا.ل!دثد.م""رضأند+إو!عل؟أيل")اوادىءلىا"تولوا
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أمامة-ربر+"ةواتاا!فر!ظ"التى4الا"ظظار"بافى،4بدوقي(فىءةيصاظل*طببة

مصر،4دوزبمنودالاآ-دكنافىداطربفى!ثتركوأ."52"ىوقأفقه4"صع

ن.ث،دماأنلخلأعمةوا."53!دياأركا"ةدذ!د"تركثاثم،مبكاات-"أو4ودوقي

أ،رزه؟ا،9.6ذوكاس"ق4زاهبىبونوسمفه،أفادالدو،تببنونا)ة+1فىالقصور

غزواالذينالةرسم!ثأفهس*وأفا،اثوراتازيهات5ءى)املب"ازلأا0قاراتمهتاصن؟

."54!2،طامهماأتيمرابر+)اىلف""او،716"ة،معر

،535صنةطجبةدوقس؟"راة،با-ةظناءاطربل1،رءنالدوؤاتثكانوأ

!ح"وىأ"اس!ىلعنلادوقاتثكانوأ.*،هه"4ا"ب"ةاءتصالة"حالتتضبرا!دى

!اورلإءبرااتشذهااالتىيخهةلداا)صهإ""وتةةهذ،1)ةهح4تهسةإرصالو،الأصوال

إلاالدوؤاتإعت1،ا!ار"ء4ا)تاراتءتبكاأ.نهـمركاةتا!و."!عاىا!ير

طيبةدوقحةاأنذلاثءلىلء)دلاوهن؟اطربذةونرا3%،يخادوا،ها-ؤر

ناثءا!ءلحهل،الم-إ.ونا)فرصانلهلاحبخما"وى"اءاصهته!ن.هرب
.،56!إر15وولى،الأموال

ال!ثء!ء4،واإةازءات،انعامالصالحبرتقدعدم،أيضادة!ا-)اا)بوبوصن

ؤتنةص؟ثن،يا.ليونطصنا،-إهينرا!م،يل"ة!،الإزإب!ةةد،ولاواندام

أحياناالهداوةهذهواثبدت،يوناتالتربينوما+)ائدالقا-ءودور.إينكبير

"يمأالذى،بوطمر.ونتر،حطه!3ح؟ونسذاكمثال4أاظيماحدتث1،"ى

هرقل،ةائب،كا،تاسذ!لكادفا،609سة،"ءمردتولأصرفكيتاس

4؟ز"ا"لمتعئدما3-ذلاثو،.دنجلكلاخ-"وألاحناءنقئلى،حتىحىالط

يبونوتر،صنوديبونترسوىلةوكاصاولاءءلىق.ث1،4ثالإصكاشدريبونبتر

.،57!يباتر

فعهد،زيةفى4الو!ت%أرمنتبقىءلمةضىعلىأنأرادجتةيانأنث؟ذو"(ء5)

وا):آيميين.النوبيينءنالمتبربىونيرتادهاالئادابدتدميرفارس!سلمل

هـيلأ(:ه*ح"3"."29.:)انظر

http://www.al-maktabeh.com
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الةرسمن!جندهثأ،يارهواحمالحربىاةظاماتداكمامنحدثوما

كا،ا!لمرتا"نبصهلةيةكردتكاصلا،رف"زاولةإلىءسةونتة3ما،ملم

.،58لاية"د"رب4أث!زوصواأا؟ةدأن

وذلثه،مي*إط!ثتادرو!هاأ؟ءسبكايناالمرا؟ةدأنإلولالإثارة،ق.-و

ء،"نا،ام"ةفا!ن"ءيما،ارانح!ا)ةرنفى،ل.ز!نيحدثكان!اءصلأش

ت!حهحربفىكار!"اللأخرىت13"الىءوافى"!اءناةواتاإمضلة:ة"ز

ؤةنةح)ةيةت،أنرإلىهـءس!نؤوات،-.يردوبوسل"رأؤةد،العامالصالح

غير.ورياإلىرن)افزمن،صءنء-اعرلا"رإ،رى3ذاو،بهان!ث؟ت

الأوصس!بمر!"من4-ةءفيما*و،إصلملأخءنالخاءسا)قرنذط"دثماأن

.،59،اهب4إمااالمرباإوا"مالإذلمبء4ا؟بوشارتهاطازديادالىإلاتؤد1،؟ذالإدار

ت!واوز1،ا)-ادسأةرنافىحربءنذا)ببمزةطهاطثوشبهءاقاموكل

.،ع!بادتم؟لمأللا"ةفالعامكلنيلهالى!هماوننواكايئالذ،والبليهـكابادا)ةوؤةال

نىتيالانرثةودهزاءدةعلىت-يرونالذينار.بانض+إمعاثةباوأ،اروا

الذيئلإب!ءنينبراككر)قتالأر""وءاكبهءافىامو3ذا،(اصيم)سب)وبنوبا

%لاثوتا،مرصؤدمأذلاثءداوذبما.،6.لاالدلتااووواإحتى3ز"فمفىأوخلموا

بلادمم"؟6،ءل"ادفى

يى،الإءبراعاور!ورزءنماحدث،ةيةاطرلاو"ألافإدءلىلب)دلان.و

نواوكا،(فط+)ازربالةجبلىتل)لوعا!ساة!.دينة!نؤ"إثلاثةأنءن

،ظاهرغرضدونورةبالةقاءوا،لهالد)تلمءديدةلمدنجوناتوتر؟،ركة

تهرصوامو،ينامراإتمنجيشأ)ةواؤأ،أطةإيمزإلىفهرب،بوصرباجركوافكاارد

ثرر)ثبتأنث!ذ"لىوترتب"4ثالإ"عندرالىا)فحتحىلالتىنة-)اآ-ير

.عفاهفأ،"فورةقعتمتطعأنهأ،ناالأوبمحتاليز.نإفيو،يةصندربالإ"
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نهأاذ،لأوبم-قالاةصبزإقما5!ةبهنأالأءرأنواراغ."5-ةءءتالإ*براطور

اليهاالحاجةأفدفىكانلهتىبارساهلملقامةإلكان،ت-بهالىعادأنص.ايلم

وعبه،(تيردور)ينالمغامربأحداشمانت!بهالىحناءادا!ئ+ا)فتنةلةمع

."62!4الةظاب"قواتك)ذءنءمحمزتأنإمد،4ا)فتةءلىفقهم!

ز+رفىتأن،(أخمهيم)بوليسبازاتايمفىقصيربزءنئذ"ليو،دث

،عاهـ4ثمةلمبأنطيبةدوقب"ياموأ،ا)طربئقطاعد"أ"طرإلىا؟لهةهذ.

لىإالأمنعادتوأ،4*"اص4يكاز40ت)رنأذوةببمار"ال؟ةالمركزاط"كومةهادرتة

ركة،بابملم.لاثةثورةمن،الميلادىا)-ادسالقرن4نمافىوعاحدث.4ةصلم

.ص!4فىبزنو5)االجيشضهفكلدليلاإلالهس،طرتققاطعوحركة

؟(63"بثرلتدوا)تظءي!وا")قياداءءىنحمأ!ف4دد+"ثيرعنكا؟ش؟اوخأن

،3!ت!وتةرق،ا)ففءنالةادةبهاثخهرمااةةهيرءساتامنففتخلص

ت!اومانوالفقاطروبءنبهيخممو.اجرى،.وحدة"ط،ءلىاتفاق!3وعدم

3ثروأ،لإخلاصواءاولاوءدم،ياا)نواو"وء،ثبر"ةد"وءمنركا-+)41ة

نءففملا،ا)ثخى!ء4دطة"ألاو،والمنازعاتا،ناؤ-اتمن"ادماذلاثمن

إبمزنطةهزبمةإلىأدتالتىالهوا.لأمأنءلى.والسياسيةالدثنيةالاختلافات

،دئ!ثنهضأن4-وفىتكنذلم،ا)تءتءنش؟با4إاتفما،ءد!فى.

.ا)بلاد"46،محن



ذىضئزئحالفصلاا

4ميء!ط"الاايىاة

ية،درالإس!ةبهحنماءيتمال!بالةديمأالعافىا)-وليمرةا،دنءنيحظأ

بر+)اا"تيءحتى،حندرالإأنشأبماأنفةذ.واإوقعغرا"11من،مهسد

ظا!،4تألفءنمارقربنحوأى،ا،تلادىاداخ"قرنفىعاحهـا

نوثةت،4نثطةجار)ةمرعزأءتبارهافبا.هارهازدوائملمبرحاتشنهر4رعندالإ

ل:.،الأذءىاكسقد!إو،اكو"طحر5)اكلالمكالةا،دنخءلملأقاتما

ها؟اوا)بذخءدينةا!أإ4ثجندرالإواثتيرت.وصيلاثالهةدوا)!ين

الطم"اةؤت"اككا،صب+)اوو2الاءنةذلاثنرت"ثامو،والزاه

ءريةحركةهـنبهاجاما،وءتحةثادعببتيادانإذ،والفنوالمهرفة

ورق،صخمأدبىو.ثاط،والاصةارةا)فةاز،فىزاهرةومدرصة،عجير-

رائ!.فنى

الأؤلإطونيةءن4الإ"كةدرءدارص،ظبص،ا!-يب،اننمرتولما

ءوعافا،الم.للادىا)-ادساقرنا"تي"ظات،15مجيرأثمة؟نحر،4الحدرلمة

صار،الأسباب"ذهودكل.لوه!!59نونوسأ!نالءنمجيديئلشعراء

من.إتدعتهاوما،والفخونوالآدابالمدنيةغتارفىءوقةبنة!مية"،كندرللإ

.4الإصكندرانهاطضارة3"ايتخذبأنجدير،"!ارىمظهر

زىكاأتمئدا،جمزةطى5)االهءسفىظإص،يةالإسكندرأنواراضح

زلازالت.المصرىا)ةطرمدنوأم،البلادةس1،،والط!!فىاروسايئالهصر

المتو"طالبحرعلىمهياءيمق.نلما!انمال!ةب(وفخاهـتيااه!هظ+تحتفظ
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4ت-ز4ء-ةقيهثوارعءقا"إاثصرت!كاو،مرتوطبحيرةعلىىل%اديخاء4و

ت!و،4ثاهةبراجأ""لوها،عديدةطبمةاتءن-إلزتدورن.و،متقاطعة

نصفاحهي!ا.إزترتماذلاثإلىضصاف.ءترنةمنهيةوأ"وار،صلةثارآ

.،\"ءةاافىااءقلحدوا،4+5الراجؤة""المةازل

ا)-اإةين،الهطالمةهـرك،قىساءاليةعلىإشرفوالمدثت"،ثرقفىيةحو

ا).كؤأطىسء+)افىأفىحم!ثم،اروماقارالى،؟صدمممنله!ةرااقئذهالذى

ايذان،4وا!-كاةهفر!كاقامالةءسهذاءنرببالةو.-تالىالأوب"والىدارا

عر)صااوع!،4ثرلإسكةداتر1،ءوهـن،)5-كرىاطثاالةاكزءرن!نمتبرات

اإدفي4رق:مند"؟والذى،!1،،حأ!بلاتياةاسما!!روفى-؟اؤالةتارى

.ابناز"3،باسمالمشمورة1،درصة،والأزهارالحداهفط"وقام،بماغرإلى

ءحماث"أ)فا)تيا)-كاهـبمريخا3الدكا،ا)ثارع5-ذا"قاءتقىتواصط!

فوا(مرا)ة!رزوس!ث"را،4ا،دتةث:وعمطا)ذىمحهير)اانالمهليوف.(3ا)سوقلا.

%ارجم،ا،دية"ظاهروفى.العا؟44بالأرالأبوابذىأى،،!،3"أل،!س3"اب

ارودور،يةدرتاك"إلابنروتوا.ق15-)اانوبدالملهب!ثت،ا)ثرقىالباب

أعد"ءلىا،ةاكل"تجرا!ص)اإالةاساعصابواثضد،ة!)اواطامات،(1،-ارخ)

."4لا،ا)ة-طةط:"إ.نيا"صبد11،نكاوذ%اصارتلتىوا،الأرضتحىص

ءجكرزءنكلنذبمتبرنهاإة،4المايذحاةسةةتعءا،يةالإ،كةورأنوخ

كانتل!ةإو،ا!الثا)قرنوطوالالثانىالةرن4نهـالى!.مة-!ل!عن

أيهاادتوازد.4بث-إاعنفاعلداعاتمواءنيةردةع"إلا"تبمر،ينيوروا

4تالإس!درعرا!را!،ياإاصقثاء"*ر،لبلادافىفابس،اراخلقرنا.ناءقيدا

ص:رنفةيها.الدتىس14وا،4دتنه*تاظرات.نبمايرىع،صمامافدةفى

رد؟ا!بارهاقىلشراأالعااءفىأئرصافى4تها،ونوذيزةتثرتا4!ماو،يو"يمةالأر

!"ؤ5كبمارأثأمهسؤفى؟بةبرادأمه،ازدادتبماو،يةله-طورقل
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لصإة!اك،بيونوءسا،وثةود.،،ومباو،ظوناأمثال،التة-كالهيةةإ.طا

يةالإ"كاندرفىوا،ىوزنحرت،وارهادبرإلأداءرح!)ا،!رتيداك!)صاطهم

يةطاعكانالذى،بركالهصارذإن،يئالإ"ءندر،المدينةداتلفىأما.يربالأد

خلهمة18ترى4كاةبدا،ا)ثرةجةحةقيلا؟اإح5!أنإلى(اظاءصالقرنق

ا)طاعةلهيبذرنني،!المنارهب%لجشءتبهيهط14بةمر-ل،4"فراءة

.،!هعو!ظاو

"ارتإذ،،اعاطلمإ!ا،ياسوروفى،سفىاتحؤذتإ-يم"يةاأنعلى

نءاظآر4ري"+ت،ينمزأوإطادءنيردثؤا،ا)ةوةاروحمنمااصءن"هتن

ابلاد،ا"ذهفىقئةتأوميةالةال!ةا؟دةإنولذا.والمروقالا)حمةاقءظاهر

يةالإ"عةدرأنثاارغمز+لى.اصزآزارفى14)مرتة،الفلوادىءن)تزةأا)تي

"ا)صا.يا!ءس،.فالا).لملأدءن3برالأزباباذإن،ا)يونا"ء4إاطضارةثرت"أ

نءجرى.ذااقوميةااروخانهماثإلىأدى،4اإ-يم"هاتصرمن"دثوما

تيا،يىباومهرع،و"ثوستيودلإءبراطوران.ز،39؟"نةبفىممهبدا&يراءيرتد

لليذ4وءداوةافي،كرءني!يمة،1ادول؟-44-ثكاةماثد"ءلىداجلايصنبر

زفى،لط"هوؤلمهيركطر5)اةمراف!و"!نمارقىتبموما)-يرا!بثتخروخ!وقد.4فيالوه

يركرط*)اليكاثرءم،المثلادىس!ا!لياالقرنتيل-ءإلى!ن"رت،يةسفىطوعا"

وأ،ءصروففؤي!مأطلالءلىوزتوقد،النماازرصالمفتهانرب41فىيئةتبوفهل

."1)،رهنها"د،اهرظاليلاوداثاهدكاونيى،واحدتمثالإلاا،ءبداهذءنبق

سا)قدتباصمشينهاتدبمرى،كلنب،ا)-يهرا؟يوم*+بدءوفىحفىقامأنها،اجحوا

.اركاديوس"2"اصموانخذت،4390سةءاير26فىث،ذو،هدانالمهيوحنا

،الكخا"شفن،والمشاهدبروالأدأسادكافانت4!نادئرا!!لاأثاء!وعنر

نوكاثكيروعشاءش،هـ!ة9!3مة!هبرنتيمرءمباوفةالمعر،1)-كابرى4-بةاد3

مو،يخكقبر،فىتا)تيعيقصسو"قد،"4!8!"5وثهوناس،88!!ة"،ط
http://www.al-maktabeh.com
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*5،.هع!أل"نيهديسهق)او،ودارويان،كوزءا-ينا)قدوقهور8لىالافي

ثقعماءفها،دد+)اعثرةةت!فيرالأدأء،.وغيرمسوت"اةه1و"قثىتس

ير"لأدكا،4لمدتةا4"هإضرايهخ15حهرأةأنءلى،رةرلإ"عندةءدتنةأ"واراتلد

"ولى،4"يرنمثتآت4ئرالطوءنهذه.ح!!،ه"وا؟ةاتونكانوبقالتابنه-ء،

ئة"!ماو!نالخاءحمأاةرناأواءلفىبهـااخيا!10)اددءةاخ،وا)ءاهاإدارتهابركا)بطر

.،8"كريبا)بطرقإ+ت)اثدتد"نيرجيماشن5ءبارةص!أنممز،طفء

ازدادثم،1،ياء،--ارمنةديمذتءت.-ةةا،ثفيدرالإأنوفوالمهر

ذلاثوح،بروثإتاضحماانج،ا)ةة-03ذا4ووؤقا.ارمنبكاضىا5عدد

،ا)ةا!4واطثاةأ!روةواارفاءءن؟اقد4إاثتهرت؟اا"ةةظتالمدتنةةإن

.،ير4يرنا،مدتة4ءلمهةتكاءلىءاوظات.والههصو،ال"!رحض)41+ودتاوالطباع

شدةءنإاغو.لا4ءاص15قئذاالذى(ر!*)الإقايمءنبةوخرت4أجنبتةبر

ا).لمرد"ائرصكانأن،ا).جزأعاىالعهرفىيةبالإسكظر4ة!)ا"ذهقا!لا

سءنر"هلم!،الإ"كاةدرث"إلىالوجهثءدونعانوا،ييناإءسمن

.،9"اخمءوجاوخر

ا)ططر

ألف060نحو،اإءلادىادادس"ةرنفى"ثالإصكندر"كانءددباخ

ءنهات:أ)فض)اا)مناصر!أفيوتاالبونارث-+تو،ا)ناسأ%لاطءنلواصمة-مة

أءضاءءخماي!ة"بالتى،الحاب44اطهرةض"رألا"ألةتوءنيم،4المدتة"كان

ار"بخكاتاوصوةكرن.،!ارالأرء-ةةهذه4إتهرتاث،اانظرو،4رحة!الإنرصنا

."1ولحكاا!الا15وذنةازداد،وعلاقاتصلاتءنبه

أنهغير.فة؟المدكبيرة4جالبؤلةون،954تضةحتىظلموااليمودأما

وأغلق،4المديةءنةطردم3ير)سيركطر5)اأهـر!أ،ادنةث"بفى"دث
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يةدرالإص!ةالىءإدو!331هـنارخموءلى.وفمحمادورمباصتبا"4وأهـر،بدمم.مط

."؟كا.لة!1!نزبلمن،مكانماث+دلهم41أفإ،للاضكا!ادتعرفىواأنبد

،4الإصكن!ر،ةهـد"كانأصاسيعتبرلازالا،صرىالمةءسأنءلى

سالخا!الةرنأواخرمنذباإدثة،ثاعأنواإإ"وظ،ن!-)اءظم4ءة)تتبأ*و

.،؟2"4ثط:ةلاالاخةلأاصضشدام

،ا)-كان!!همشلمأ)فالذبن،ينالوطةصنالصهلمه،النواة"ذ.ذب1،الىو

ةف؟دلاكانماإ)يها13،ةذج،الأجانبمنكبيرعدد،4يهةدرال!إلىقدم

ةالإ"كندرءديمةؤ!ارت،4+"اذصحمرةءنلجامعتداوما،يةقيارةأووءن

والضجار،4إيمزذمأوا)!ةرى-ثاإءنئيد-زاراينوا)ثوناثبنرو-)ا!إةقى

ذلا:كل.ا!ةدمنأةاسا)يهاجاءإل،بر.)اإلملأدو!،1،هوءنا)قاد*ين

حر511:حرقفىاواؤ+4اإدن4إتر!خثاكالذى،مختاطاا+إطا،ثحةدرلل!ل+%

.،31لاطوء.1إة

ثراثالاعوءدم،ئارةالإبسرء،اوءنؤديمءن"ثحضدرالإل51ر!خثوا

،الشتبالىيل.إاو،وافردا)ةورةإلىا!ح!صوترح،حومةواط4!ادإط

،والثرئرة،ان!اعاروءسعة،وادسورا،رخمنءنيمذاعءاذلاثإلىثتاف

.،\،،و3لاوافىالههص

النزاعواحفد،ينيئاكا؟ادلاتإلى3ميلماثداإ-يحب،ت!دتاةوإط

احمودواارثنهييءت،اإة+ادية4ءزا-ةتناالمقناز-،باز،ألائن،المدينةفى

يةالإصكندرعتار!ثوعا.فئاتهماصلافءلىت!ينيزواإونووالأرنوذعحا

د"ا،ونرزمزتيونسنهبماو،واإذاعاركبالمه،والادسالخا*سنين"قرق

ح!ثو.لمصرا)مربفتح،ضاستر،يرصرة!المنيزةطية511،ثالإمبراطور

ذيهايشتدو8وء4الج!3بأكهذيهايزدادفترات،النضالهذاهناء1فىيردثأن
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كاأنقيودو"هوسيركطر5)اثءصخو.ز!ابإلىالأءتزءيود4يركالهطر"اءد

ءلىلو!طاءلىواطرص،الأبهةإلىاليلءتيةدرةك"إلاأهلطءلماب،خما

ء-اطظؤا)خماسءلىت+ملنو،ن1،ال!ءنتفسةون33"ها،"تفوالدشارلةابالأ

!!51أنإذ1،ها)ة"بتشوالةحرع"ذاأنوالواخ.ا).مزنطىالإمبراطورءفد

4"؟هلقأروا"ثمةذواو،الإءبراطور"إطةءفاه!4إلىادرواإ،4ثردف!صإلا

.،51،!مقبد"-ك!لا

ا"قئهلمبءلىاطرص،4كزنمأه5)اا"ط-كاومةءةد4أهـثالأمور13ثروءت

نساموااه!!ا"!ةتر!خثاض)4،1ترظع"إلا!دثضةفى،"-لامإتراروالأمن

الوصا+لمنؤةخذأتإلىاط-!كاوء4بأت،يةالتا"ذهقيق"ةلو.رفععها

رؤوأن،؟ما!4ا)طمامتةدمأنءلىت%ردإلمأن،84القسكاةطفىسلكالمتهما

فةراهءلىيوزعأن،203سنة،نرسد"بديازررولذا،والاكو4التسليوسا.ل!م

ن.ئباءساادافىءن"باتتهجرتالذى،الفحمنبمجاة،4الإ"عةدر

،ثةةدرالإ"عل51.ؤونةبرصمكانلذىاا)ةهحمنالةدراهذواثخهر،إينصالمه

ا-4!نحهالذىالاءتازا"تينةللدالأباطرةقىوأة،!أةثه"ه!ةاث،الجرباصم

ثرلإنكالم،ا)ة-حجتوز"أضر!ث!ءن"-ظثإن4عاثحرصلم4و.دق!يانوس

الأحداثهـنبالمدينةيةحأنإلىا)ضأخير"ذاتؤدىأنمن،و"ذرهخوفهءلى

.،؟6"المزاخبحدةافىورين،يةحةدرال!ل51ثثيرما

ية،ا)ةئرالنةةاتوببعفى،الهطمةاطاماتدو،وبضماأاطحو!"وبكةات

اقئدتهاض)اارصاهلوست.ل!خابمينالمهوة،إذلةبهاجاءنا،كنه-14وتوك

اث"ر؟اوزتءن!الإ4مالجأ،"ثندرالإ"4صكانمةاو!4خلة،عاد-4ءو!حلا

ا)هاصذ!!؟،.ا!ماتواغلاق

علىزأنيلموا،الملا!الىءيا3بد-ثمإ،!ضأ4الإصكندرأهلواثنهر

ا!كومةوحرءت،وبئ4وض،روغخيلبها!نيجرىوماا،-ارح،مشاهد"
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،ا)ثسقإردءنت!اردأنالأول"-ةينذررولما.9+لا"ذهلهمتوةرأنءلى-

"كانثكانزلم،ا)قرار"ذاءنثةالإصكندراصتةئ،ض8ر؟نهمل،ةث،اكل

.ا)-لميركألهابمشاهدةالىهـلآا)ة-طةطيذة!ا51ن4أزل4الإ"كندر

؟ينالقغاؤساداثندمن،4-طةطيةبالةحدثمثلم!،4بالإصكةدرو"دث

اءلكاهذبوتر،يرك-)إابمنءالملأاةئلةرن15+صقييئالاذ،ررقواساظهبى"ز

.ابرام"الا.ن،4ةالة-طة!عاهإثءادبت-ودكان*ا،4المدتةإ"ادأن،ةازسابا

ذه40الإسكةدرثلأهلاتوزرأنعلى،!!ثأ1)ءيمز"ظية4ءو،-طاحرصتولذا

4ثالإ"عةدرإلاقس"وألاالوالىث:ولىأن،ء438"ةمو"رمفىرذتة،،"ثإ-ةلا

.،18!ب5111مب-رب(ناا-ص36ءلىذةاقالا

؟ءس.ا)بميز"ظ:4ص!ومةاطلاطمئنانكاؤث""-!كانلميرا)ةداكلهذ.أنخممر

زتجهاض)1ألأسل!4بيع3)ثالأظفىيررىألاءلى،رصص،ا)-ادسا)ةرنزفى

بئعشرهاارد!ةهـاغت،ةكليرءرا!4تصوذر.ادالأزرئر"الى!،حلأوء4طاءصاخ

امةا)ترل+"و"مرر4مو"رإاذا5بنفبذفىحمهل!وظفكلءلى،يمذهه"ولدا

ذلاصاكل.نا)ترضثعنوأ؟يةدربالإسكاةلات-،وألاالدوقءلى،مضاتفة

مو"رءفىوورد.4ثالإ"كةدركلدثمةفىاترو:)اوكنالةوزوعءإساصةمطرصا"وى

4رتيهةدالإبوابأمةإذذءةدمتةنهأذلاث،هـلةعاإيرا"+!ؤاذاءلى؟دلءا،538سنة

لأ-بلمبيقهصانانلاذا،ولغ!اغ"،ة!9"لجتىو*نيلا،يوطءر؟مودنا،صرناح"وملا

ا)ةكنوثيرودر!لادءاةإليهيهرع،وءلاذاماجأثمهبرانو،ليبياإقاجم،مالإ4

!وفاتتهثينفةقرر.لات-"وألااوالىعالقهضةءنيةلوا؟جبالإ"كأتدرية

لاوظفءذاوالينزم،اظطريئا،وفى+ينذبئ0وحرا،4إلاحظة،خاص

"قبضأوصطردم،المثهوهيئوءراقه،،الجرءينبردلا:-"وألار.أءلىةفاه

يبقلبأنالأوامر،الأوبم-"إلارالىالىبمصظ:انالإمبراطوررد"أو.ءايهم
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الإصبراعاورأنفىرص-)او5وهذا.بالإ"كندر!ةالأمنءلىاعلافظةفىده3"كل

."؟9!4انحليالدوبراطرالةكنماثتحأنبهاث-ةبم،كبيرة4به"رساطةلاجهل

:.يالوءة،1اتالهبةا

ءصظمءنيالفةأض)االفئة!و،ادكانءنا)ةفة"-ذ.جانبإلىو

ةاكجارا)بجوتءا"ؤرءن،صتعؤاتيا،الأغنياء"،!،طتنير،الن

اصماريرى3حم4و.لإين41ا)ةهلملأءءت4ة.ر5)االأءحراتن.و،والمصارف

لختارةا4"ة)ا.وهذ،ءوظةحماكبارءادة3هـحمحوء"اطذتقئاكا،ترا-نااأعفهماء

ب+لمةااةاساأثد!نوء!اط،33وظاءةبحم15ادأزرعار،ا)+ظماء"زبأى

اط-عوهـ4)يما!تسهةد1)كأءاء4الد،*ءسنىث.تبرونو،ةمظ"زمي511حلأو!"باط

.،02"4نكاهالبيز

"ذهو"تهـ:ل،4!ا+راا4اطالأضصتةر"ذ.نب%الىإ،ردةبمرؤووقاءت

التىئرو"4برزرة،يةرد*"إلايركإطر!رءاؤةد.4-دةادكافىابدتدةالقوة

الأباطرةت155وءن،وا)وواراثالأراةى!ن،ا)ثاص+لآملاكلأءن15اصفر

كانبل،يةح!ةدرال!4!دثة"ارخاواز+"ادكةب-4ضياعن!و،ا)ةاسئرا"و

أثصايةالإ"عةدر4-؟ةاك)وكان.(مو:ةاا)أرسينوىإقلهج!فىفىءإعبرك!مار

المتو"طر"5)اتجارةفىا"تخدهـت،كبيرسفينة23ن4ءؤلف،أءطول

يركليمارأ-55ما،الأموالمنصلأةب-")41زبوافكدس.ياقىالأدرلمحرو

الإصانا-تحةواصواه،نهتقصدوهنكلتبرواظام،بايوزعنأ،4تالإصكندر

فةراءمن78..ءن!رعأإطصامإ!ضأيركا)بطروظم،حا"،آليهقيكاودواأأو

اط-كاو!4رقرضصمن،13"رات4المهوةإذلءنكصئروأ،4ا)ديةل51

.،21"ىالذالأحوالت!داإذا،الأموالأ!يزفطية

و،رص.،يزأفى5)االإ.براطوارةلمقأثارتلهطائلةالزوةهذهأنثصكولا

http://www.al-maktabeh.com
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.،)نهبهادىالأكأتدلاض،،،الإصكاةدرحيخد-،نة%بزاعلىالحازظةعلىنا!نتص

.(ئا!ه!ء!مص)وأعالهباظزانةاإوكلالموفاتا"تارءلىالإنراف"-!ة)3فز

ع،يركأجكارانو+*ؤيإعا،يةردة!صإلائى.اجأملاكبإدارةالموكابئأناح!وا!

.4مجادلحصوريدءومو،الأوامرإ)ي!3رو!فىو،ءر"جاتهملميدعالذىخو

بينالذىو2ز،"تا!يرتا-"ؤ)اهـوظفو،م"؟أيركطر511)-إطاتو"ضع

ا؟فازاتإترتيب1،وكاون،4+"ارمأومناز!ثةدونره4أوازأطاع،رؤ"اءها

.،22"وارههانيئالدالور"

الدنبورةنتههـول.نأقلإ"حنلماروحية1).طريرك4أ!مأنءلى

،وثهودو"هيرسكير)س!ذهبوهو،كخهسته*ذهبضزرإذ"(4"*را)

مرقصست!"ةلا3رلهمى!تلوتالذبئأولئكثةدس،طيعب.ثعلى

يركىطر0)41إثخصرثتمتمأن4كزةط511ومة3-طاءلى4واز-كان."آيرجطر5)1)

وءوعات،"تر"كاندلإبا4ب""ثزوىوأ،ءنازعوند،امحة؟-4ا"بدتتبرلذىا

وجرى،يركاليطرإلىالببزنطىالإمبراطوراعاهأنازإ*.بأجمه،1!ءسا"ترام

منر2ظ1،1أما،لاد5)ابرو.ألاوا"تقرت،لاو،ألااصتقاءص،بهخ!االاتفاق

،بوسةورسودوع!راسلبوفيأمصال،اموالإؤدبا)طهوحوار3اثءن،البطاركة

نكاثتا،ا،ونوفيزثيينالبكااركةمثالأ،ةطيمةالهيزاط-كوء،تصومءننواكاأو

،4ة!ء"لمطة!نيوزهوماادكانه-،،يركبكارإزاء،1):جززطجةاط-كاوء،ضعف

.")ماة"32،أوقوذلاثفىاتةازء3لا

!فى،يدهافىتجصلأنءلى،.ءصفى4ا)بززماهاط-كومة"رصتولذا

قبااإرونيفةنقاسيوسأءبراعاورلإانثأفأ،4رص!ةد!لبا"1)اار"الإدنواحى

ية،ردن!صإلاليةما،إدارةفالالأوبرافإةتحت،تتولى؟7،3ة!4*حالمالى

.المدينة!42"صنا+ومنالا،ة!اص"ذاا*ترعأن!د
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)1)باد؟41توفاادأءضاءح!،أأنإ،ا،وظفهذا"إطاتءن،-تةثانوزاد

الإهـكراطوراهتمامثدةثممر،لى،ما538صة،مو"رمفىوورد.لإ"-"وألا44)صا

فيةميزاواصلاح،4؟لمدية(11ءمروظت)النفقاتادار-بةظيم،جستبان

الذى،لوا!4"74لما!إاءماثصرءوظفكبيرفضولاهااباركارةأدأما.ابديةا

."2"هالشتصإتركهامنيمتبر

،لمكا4منالإعمدريةإلا:-"وألالادوقماكانةدسكأن،صةطيعو؟ذا

الذىالإفايممفىاهي،اوصو4ا،د؟ةفءارابط،انهلسا!اح!"إذ،ا(دىواصة

الحاجةدعتااذ،؟!ززطةل"ر-بكاازوة"زداد،4.ءىف4بحر،منقوات4-ار!!قيولى

أحهـاتةخرالبيزظية4ؤع-طاصارت،لة"وةجهذهو.ادأءفى!ن،ث!ذإلى

فىبكا،اأنوالواف!.(4إالإ"عةدر)!رةع-)41ا،دثةفىالأءورزمامعلىص!هت

"لمطاتءنطةةبهزط-كاومةكانمايفوق،بماوأةوذها،يةدر"كةللإ

ةطى،العهصالبيزطوالدريةعةالإفظات،4طيه"يالا،ا)ءسىالةطرئرصافى.

.،26""ظه"يزاله4ؤك-طاذبلن4فدثدخمام51موعان

يوا!حم:ؤرلاارلنثا

ت!حدثوما.نطب،البيز4ور4الإهـبرافىعهير-4ةءكاية"كندرالمليكان

،ءا"رلاوانرة،الثراء4لةاةمدثةةءنيا"ءل،و-جارتهاتماءةاءاقوتكاورغو

وا)صناءىالاقمصادىا!ثاطامظاهرد3ثحين،ادريان5الإمبراطورودهش

نأوالواضح."37!زوله"دعلىمقكالفهيمالايعهش1)تي.4الفخها،دينةبهذ.

يةارالضبالمراكزءن5-الحكزاصبىر+)االةنححتىظات4ثرد!سإلا

.!!28"و"صناعب

ءريبأ.حدثأتشبر،المصرىالةطرمي)ظأ؟ايونانيةاا،دينةت.اك(*28،

حيات!ا=فىاعتمادهاكلبت،ادكانغلات!اعلىيعيماثررالقالأرفى15أعوزظا

مصر(حضارة-؟7م)
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بدمر،قي-ارقي"وقكبرأا)-ادسالقرن"ئ4الإ-كندرظاص

الأرضصورةتابمؤلفجلحنابئإمثيرو.ا)بردى"كارباتحضةظزالتولا

"ائرإلىأبردىاقي"دير.رىالأا،دندونانقردت،4الإ"كاندرثأنإلى

نىا)كردىببحتولوا،ننا-وراالةمح!ارأنإلىجيروما)ةدتحاوتذكر.إالهاأنحاه

لوافىحوا،ا)بمردىهـندإر1،-ةودءا!يليامر-"ةبر،زنجهيمنا،ير،زءنوفى.كأالة

فتحبصدماإلى،"الإصلأةدرتوا"ترت.س!ـهءنيلوباا)بردىكانهذاأن

.،29لاالبردىرد!"،لمهسب،لهر

04ء)اراح!،ألاصةاعة*نمازدبهاثتهرتءلمربالإ"عةدرواحتةخلت

"صدر1)تي.4الةصءنالأطباثصناعةيةيهن!ربالإازدهرتكا،،ها)-كار

المواطنششصجةت،*ظ،المكاةة"فىهاصةفتؤرا.!تازة،ةكامننكلياي!األاموىماو؟ةائ!ا-

ضا!ث.تج؟)ت!رولنرزالروءلمد.ا"و-)اا+ا!1دسادتالىا:لمد""ااظما.ذتوا،ىص!اا؟

فاذة-3،ة)دارو،دةاءة:ارءاةةالمدنأف!هـثأ،15عووا:ابرجإتاظهورانء"ذالى

.ةوظا؟هـإدارمن:ةد!اكانوالأصةهـهـاالبابرك

و؟ذل،ا)ة.حبةلفسرةيهـىهـمدر-وىاجيزظلجاا،طرةالأعندةا)ةرجن-ولم

حسابعلىو"طورتغتاةريةاأن!،ء،ا!بيرةاالى-كيات.ممولمعجهـ!مالأإاطرة

فىتقعهـادحلا)ةريةامتلاكإالأءولافءنا!جلادىالرابعا)ةرنفى،دثوءا.المدية

"ارأن،عليهب"رتإذ"،ءسالأرض،جازةفى!آجدعاملا+ةبر،الأراءىمن%هـلممها

طهروفظ،تاب،ةنلادنعالممالةريةواصتفعات.اضرا"باةباءنهـ-صواينةا)ةرموظةو

ءدهبساو،يلأ!سة40!اةرتةائهسربرآصة،مجاس"*ح5!ء"ترتفى)ف"أنأدسا")انا)قرفط

ولزوء71ا)قرتةأراةىعلىب،اا)ضرمنهـةررو5ءابةدبأا!:ءية"ذهو-:ولى.آترونصتة

.؟الر!الث"نجاينبات،ةلما)ةرىة+فىى)ة"أ+و

نأعلى.ادجب!ةبالص.+ة.صبوءة،الوصةجةالهمريةاثةافةاباةجعاثةاةراكوواؤترن

ية،ةرإلىتحولتئم.دتةة!ةتا!نأاذ،=اصىوضع1،كان(اثة(و3فىم91!أنرود

المديتبكااشتهرتاىا،اوادءةاطجاةن5إ!درظة"وتأنالمةروض"نكانولذا

؟فقافتاشتهر،ديرسقوروسالثاصأنمنالرغمءلى،ا،ةىقدث،اذأنغير،،لإءريةهة

االغةهىاليوةا،يخةزالتلاذكومع.ر+كا!ايةرءررأنلهجأت5ال!ة+-ارافاةتةاتوا

ث"ذولعل،ا)مربىالةتحةمدحتىبكعرساثدةالافة"دهوظت،المصرىةطرباالرصيئ

.ا)!يزةماىالنفوذمنبقىالذىالوحيدالأثركان

404!50":حح5!ه"،ح3،!ل4ة!س806.99.00،3-"07،"53-"54).
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ثأعلىت"رذ،الزعاصةالأواقصناعةنىا!بوذاع.4الة-ططيذ!ألى

ارمنقديمءنذغالةفىالزجاجصناعرث%"و.ارجاجلصناعةالملازماا)رءلتجاب

.،3.،4الاعكظرافيبالمؤنرات

خدام!الاصةيةرا!ف)االأوانىةصناء4الزمن.قدثمءتمهحىواثتيرت

نةوثال.ىق،يرالقوارمنمجوعةالمبلاد!الراخالقرنإلىويرجع.محليا

اهو"الكي3يما،ئهـااقنناءلىمحىاجاطص!ر1)تي،مهيخايربةوار4وؤادروس،بارزةدينية

،بلادمالىيحملوحهـاثم،الإسكفدرث،"نبالقربءيناالقدتسد!ث!من!الماء

ولافك.المتوسط!13"ا)برإلإدصحفىترا)قوار"ذ.منغاذج!انث!ت

الأةسحةعلىا،ثحرفون%يو،4فيرا"وظالاوجدتيرالةواره!فهصناعةأن

.،+"وذيرباصاارورأئمامن

منهخ!-الذىفا)ظفل،مختلفةو*ورأأثكالايةالفخارالأوانىواتخذت

،والذهسوا)ةرمزممذالأ"ر4ذة،نواعوالأالألوانءتددكان"عيةالأو"ذه

الختلفة،بالألوان4الأويىزخرفةفىبونالمصروتةكق.وال!هونىوا)+ة!رىوالأصةر

الصناء4هذهأنوارا%ح.والأسهـاكاط.وافاتعورارفارفهذهواتخذت

يةلا+"."ارالةالأوانىءنصفاء4،ىإل"إلادالفتح؟،ا*-طاطباظملمامهدت

"مهمديرءلىالمقررةيبةاضراأنالى،"-"لهيانإصدرهالذى39زمرنونالقاوتثيمر

."34"الهلدية*واردإلى!افيةالإسكندرءنالفخار

ثم،لى21الا"خهلاكءلاالأصأول،كصرت،ا)!وفيةتاجو-ةملاأما

،الإسلاىالفةحبهدواببزنطىاالهد!أواخرفىتبو-ةإاهذهنة!مفةت

."35"الأقهىالشرقأسواقإلىتصدبرهافجرى

دزلديانوسنون"ف!ثير،أجنبيةمؤئراتإلى،سالمهالمفوجاتوخفت

راؤ."وسطرمصنرعاتيتحاكانتالكاتافي،يةصالمهتاجو-ةملاأن،لى
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ادورىءا)فنمنعاءر!بما،ء"-وجاغمصمة3زرفى،الم!ربونالفاجون

.اسلوبفىءلهيرمب!"اكاةيونالمصرالدساجونت"!ايوأ.الساصانىوالإبراى

."36لاالألوانفىكاتهـ3محاإلىتتليد!اءتدبل،الصةاعة

عايملما)صثورجرىوالتى،ا)بيمززطىسء.)اإلىترجما)تياإفسوجاتوءن

منوثافات،"صوفمنهواب1،أق!آ!!"8(أوثمكوم)"ةسكرافى

مل!ياءرسموملاإس4وأوث،!راطر!نوملافح،العباءاتا!ب-طرزيرر!ا

."37"أ!وفا"يرطمنء!رةوء4ئبو"ةإ،اللبدمننسوقلا،صاحبها

*4"أل،واراهباتن15ارهءةدالأرفى"فالحرءنئ!كانت"ااأنواواضح

نتكا4خاب!)او"ةحيجء-اخأنكا."م8!4اروحهاواجبات4تأدثرتعارضخلا

دورفى"!ضاءاتهذ.نبررىأتءنخ!ب!لاثأنذخير،لا"ءفىهـ4اك-ام

خيرفىاط-كاوميةخا!!اكلالض.ةت-ضخدمونالدين،التجاربضكبار

.،39"علهمأوقات

بها!ةماقوما،حي-ة)1عمفاء4فىتثضطلونالذيئ1)ممال،ا)فىقاباتفىتظ!8وا

،(نيم،را)نيواإطرز،فو!)او،ا)!ضانأ-اجىأءثال:والمهناطرفمن

جة،ةا)-كاتاوالمفوجات1(بلمدت،اواتلأدا)وصفاع،اكالشهفاعوص،ينخوالصبا

"04!.،كةوالأساوناظبا4"ؤلاءإلىفا!فث،الأحرارالصنامءن3ومحظمم

ثعرةمنقهلءن!اكانبما،الراخ"ةرنفىيئالإصكتدرةظ!واحة

اثةد،امن،اظاماإوادهـتبةالإسكندرإلىيردكانفا.يرا)صقاصناعةفى

قىولقيم4(واراحاتطيبة)ا!اذمهسمنبل،الأدفىاكرقومن

فىو،ذقهمبراعخهم4الإصكفدرثصناعروأني.يةقيار"لإلى4ثبالإسكندر

تفتوار،"ئهذاةالاصهرارتفص،ليةلهاو--وا!خ4:تفى؟،طورواله4الأدوصناعة

9212الىياتا)بردإ"دىوتشيروفيرةباحأرءلىفيونراالإسكاندل!"و،أ-مارها
http://www.al-maktabeh.com
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1)"طورصناء4فى:ءدس،المص،4+صدنبوالموالنهازمة4الحيوازثالموادءتغوع

.،،؟لايةحوالادو

رم+)اإلىخ"رتثمينة"لىاعذصمافبكاصرجرى،الأخيرةا)-فواتوفى

،رة4الأباصورئهـلنواطأتو"طما،الذهبءن4ئهراءةودمنها،."بمبزيطى

فنى،ذوقءنا)-كانبهاثتهرماعلىتدل،وجلا"ل،وأ-اورتواتمومعا

ذل!ءلىليلاكومن،عبيرإصممرةءفيتا)ماج*ناعةأما،40راه*سهارة

رجالإلىهداتاهفى،4ت"اع*مهمةوطتءنا!)ريععاريرك5)1،رص"10

والبسط4القيهالأثوابعذلكثملتض)4،1-طةطهـببالةالإمبراطورىصالقهص

.،،2"دئ،الو"ا

يجرىو.ا)تزاماهل+يقوهري%أ"إمو"ةف،4!وك-طاراتا"ق!هـنوناتطران!ح

اتةذهائ)1،"!3!س*4،ولة؟ءلاو(9بوا)3وم4"اا)طرثقعارءنا)بلوادىإلى4جله

."43"بئجرأة-!اأوالماتزءينمناجاظرإ""صيلاإ-كاةونالموظةون،لممقرا

عهدمةذ،وخض!انيةالرو*اا!حومة)-نجط"تترا)ةةاباتأنوفوالمعر

قئدمكاأتيءسا)نقاباتءلىأن.سفيروسا"كندرن!ز،ضءسؤخ-طس12

ا)!فاعفةةابات؟الدولةسلاء4ءلى"طر!نمالهاكلثةوق،ثادا!ةقاغرضا

على4ا،ةروفىا)ضراءب"أدلةوءن،اط-عوء"صاجاتصدءلتء-فولهت:ثر

ية،اقرامجاسأنوفوالمهر.لهمعاأقيهواوأاتاةءار-"عءواايئلذا،باتاة)ةاءءضهماأ

افىسائبادغفىيةالةر"كانزصاءنءنء-ثولاعان،رالوسدق!زءنصنذ

وروناأسؤوأفادت.اءساهباءتماعلي!3ثؤدواأالذيئادالأفرءلىرةاإةر

.،ا،الهساءبلاءنذلملا"يهمءلىتةررءاىي!ىقذعا)ةقاباتءن

كز..رليثهسئهرلهانكا،اتخنمامم4آلتباا-8)بم!إتاباةالةأتكااخنرر)ةاوفى

.،4موارد"هن!انقابةادى!اص؟،ألا"عومةفيمارأنوا"باتهوءن4""+ءطدب
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ائبالهسبجبايةإات1\فقاقيامإلىحميرما،426"ةالىكربمحوثبةوفى

،السادسالقرنفىصر6م!روفةالاتالخةظلمتكا،الحرف!64".)اءلىة+،ا .سو،رر

كر"ابءلىالاحضباتخ!فىا)!ن!-"ءوفافىمعا)ةةاباتتعاوةت،أنرودتةوففى

فة،فىر+،ااتإالنةان!و.ا)ةسا؟بيةجبافىالثدةمن4اثتىر11،بوليساي!هلأ

تةررمابدعأتض!،متبل،الحةول4"احرءلىتقتهسعلماأئ)1،ارعاةبةنقا

436،تاءفاضهابمرى4ترد*-إلاإتإ"تاأنوفواإ+ر.إباالهسءت،!يء

4تردنء"إلاب4ء-كاؤاطا،-ةودعات!الطم"وا،اياتة-)ا"ةفيفالتزاممن

.،47!ةقاباتفى

ا)تبار"مراكز!نومركزآ،3يرأبمتجاربلدآ،تحكايةالإسكاتدرأنءلى

بارهازبماءة،ا(:وصطاله"ر:صققء:إزآءوؤ!م4لإصعةدراا"ةإتإذ؟الها،!4

ده:ت"ا)تيا)قةاةيقطرءنتلةت،بي!غااخنىالة)الوادىطبيم+يأمنةذا

كل،4ثوالإ"كاةدرا)خدرإين،"صل،54!4!ذ"يدياد*ءل"أاءن!امياه

حر5)ارقىة4ارازها)بملادإلى"!ديره!ررىالذى،!ت.ةاا"يمالا.ءس4تنضبما

الداخلى،مباؤهـائكاادار،زز،إضمآ"8"أا)تربإلىو،بر+)ابلادواإبوصط

يئ4وإفى.(د-بم"ص)ا)بملادأعالى!اةاد!4اناسةاإ،بوطءرءيمرةءلىلواعا

،4هلأكلوا4"ها)ملاالةاإان+ياه،،إتمأااةوصطر"5)ال"ا"حلى4؟ردن!سإلا

ا،لا"يننةابةوتبر.لةطوةل-إ"طمتفى،اض1،"أ،ا)ثسقىإءباليةف*يف

اإلملأ"يخه!ؤلاء"رصزبففل،وأهه!ا4تد،ااتإنقاأ:ح!رءن4ثمحةدر!الإ

اةجاراوتوخل،ايطا)ياوا)ة-ططيد،ور!،إيناطلأحةقر4ت.ط،3،0،1ام!هاو

لحمات؟وظ!*ءسينالعلا،تواةتنماهت،ياتىالأدرا)بم"رفىبونا)ءحر

الةجار4الإ"كاةدرالىفئدم؟لمأسبمانه!صر4!،!+ا،كا!اي"رامالىابردىا1أةن

نية،ابريمطاائرالجزاإلىالملا،يهذلاىط،طتت4وامة،وغالةنياأ"بامنبومومندو

.،94ير"تصدا1ءنهانجلبوا
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افىلإدى،اواجالقرننىةاتجارامار"تيةالإ"كندركنيسةأنوفر+،او

يراطرث"نات!اوثهات،(؟تيكالادر)وبررو"ةلميةطانيابر،ا!فصبلتتو

4"فبةثلاهئنعلىدزءاقإكأ-كنيماسةاوكازت،بو.طاو4الةصهوالأوانى

.".ه"الةءلنيرفىالمتا،رننةلاتياا"ةنيءتفضلأ

،ثهدوزيما"-تشدم1،الأ-ر"روالبا)باطإبنل!"س)االقناةأنءلى

برنبسقةطالىوءن،4طيبت4الممتدةا)طرقأن!.ا)-ادسالةرتق

،ر-ألاحر5)ا(ءلىىل.ة)ار!ثبوأورءز)5ووس،!ح*س!!ناشأة(سا"رطا)ءدينة

.ا)-ا)فة،15،رو!هلافى4ث!أءق"اكان!از-دت

،!،)س!أتلةوى،51ء4يةفيارراعز4"لملأثزقعالأ"رالبحررأسوءلى

"-ذهأملمزمالةو-+تبر.(-يران)؟5،!4!سبا-ويبرةوجز،(1)ةلمزم)ماصميز

ا)طرففىوذةم،الأ-راله-ركبربةالىأزتوكا،يةاإءسلا"جارة،اعزاإر

ارتيلاإيناءا"ذنوه.اطالبتسو-)اءوفىعءنلقرببا،،،ءبىا)ةرا)ثهمال

ثهدأؤنيا،الأ-رحر5)افاعاكأءلىخ4ؤالىليمالأ،،رتادوا،بونالةمححاراإءص

!ة)حشاهإلىتنغكاو،الأحمرر"!لا)ثرقىا)-ا"لءلىتدثالذىا)طرتق

نو-هك،حميربلادإلىالقجارو"لمكه،الهربإلاديرةوبأءدن)

ر،اوالهدعودءنز!لا،ا)!وماليونجيلب!اض)1،ثفبرو"ثار،ا)جزور

.،.2"ن!لا.نوالطور

ءدالءةدبطت!س4زإة،الأصرر"!لبىا)فرا)-ا،لعلىدض.إاالكارتقا!أ

ىل"ادءنيردءاكلءلىالتبإرحصل"ثص،شاب"ألا!واىأم،ولة)لما!لى9

لمب.يين،511بلادمندر*راو،الا)م!ؤإلءنوالةوارا.خوكا،يل!)اءنيقيةأفر

ؤاساذوا4ة5)"الذئ،(5"9ه*)و"اصإلملأدأقىىءنهبلذوا،بياههو1،نوالعاج
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ذلارر،بعدءنأماهوإلىأوخلموانهمإل.ارقيقوكذلاىيد،واطدالماحإلمقامو-ع،

اظإبجيقءنطر،برانإإو،آسه!رقفياله!؟الاصنهجرىمرعزآتعقبرالعدأنإذ

شلان"وىحلأت-أالتى،*!40ء"!"بانبروبايرةبجزثم،الهربى()الفارءى

ه"53رقالمثرلتبارةءتودعكبرأربت!هتو،المةدجضوبى!رأفىتهخوالتى،ليئاطا

"!لموالب،الهلادئروصابزنطة.نالتبار،هيح)ذ9وءدنءدالإلىوتدم

وكان،ئبلدفىعدالأإقاثراأقصىإلى3ءحمبتذهأنهأغير،ني")اودة،امتا"رءلى

نأالوافىحومن.ا)تجارة"ذهفىاو"طإءطث!نأت.ةبرون،والأحهاشبر+)ا

يةا)كرا)طرقكلبرانإةر،بسلاةظر،لا40ثعنأبالشرقالقبإرىلا!.الا

ءلى"ءطرخهـاءتفضلا،الفارءىاظيىجرأسوءلى،ا!توسطالب!رإلىا(ؤدتة

لمتوزف،4را"ة)اوا)طرقا)"جارة"رفىتو.ا)طرق.ذ5قيتازالتىا)تجارة

+"(54"ييناهيمزةطواا)فرسإينوبالحرءنارمرباصةءاأصمببب؟

عوزماص،()"بلانروبانتايرز.علىواترددالذبن"ثالإسكندرتجاروءن

ءؤلة4فىأشارألذى،،"4ءناذها!اهل3،!س3االةدر!الة3"ابالمعروث،ح03!*3

،"5"5!3!،4ةحشا34ح،)ح**ح،دجحث1(!.زالطبوغرا)اند151وصف3"؟وفالمعر

ذا0أ!ء4إإط،ء55وصنة،!440"ةبينع.ةاقي".-رتالذى

الهةدءناستفإتبلمرنأنإلا.(بلمرنيرةجز)ا)-كبيمرقىرا)مثاإ-ةودع

3زءرءنيرةز؟اهذهتحتلىلمانظرآ،تة-)امنعبميمرآددا5،داوم:أوإيرانو

.الوعد"يمر؟لم!دوبرانإإلىتمامتجاأرصإتنهاأكا،ليملأقاا.هذإينءقو"ط

وا)ةر"ةل،ا)ةدوءوداطرير،كابيرة)اقو-)اهذهالىبراا)مهيفيونل-و

،م-.-)اوك-)اوا)فلةلمن،منها؟افىرجإليهاالهظ:ت"و.ا)صفدلوخثب

ا!"باشنجااطروبوتتام!هح4بمأ،يئرس:)ااتءارةاةما"صىلءىي)دلا.ن*"(45)

اصمولى،"يرلا-ةل-خودهنةلشا:"ألاملكوأراد،525-425تةيهةوالحير

،6أهـنة"5-51وتثىل،فارصانبقائرءةد!اكورةالراصةأ-جارانف-)اعلى

ن.7و،تابيويرةبمزمنو-ة:نيخا،!"طةبرمنسةن7و،ا)قكمءنصةهيخة02و

.د:"اءن-ةن9فى،!ةسها-انرفائرجزا

()04*9"ه:ع3حة"ه!هلها،43آ!9ر.ح؟38).
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ر،زا15ث"ذإلىضهاف.دة-)ا"اتةتبمةكازانر،وا)ةحاسوالقطنور،والهط9

.\وهون!لاؤ)ؤوا،،"8،ة9،بمة14"جرل:ء4!يادكارراح!"ألاءنالم)ة-يرةبابز

رف-)افىلأوخمن3ءنمن!إل،ربإةاتبار،ن"بلا.نءيىوللاء!ىى!"كلذلاث

ثكن41"أولاشك،،ه!ه"هال!ممة*توكينووأزام،إلىصيام"هيلانزتباوزةبحرا

ئم،ا!ندرحالةز-كوزهـاس.يةالإ"طةدرمنزلميلءددإلاا)لمةجار.ؤلاءمن

اثتمرخيمرأنه،المةدرحالةاةبمنول2مابرءم،و"يلانا!ةدثهدوزيايباخ

اظلبجباخو،بياثبواثوعى،الأ"راله"رثاطىءكلفارتاد،أصفارهبكر

تءعثيرةأ"هاراتجمعأنءلىالا"ة!الملأع"بو-له،(بىر+)1)!ىالفار

ثدثد،اةقاذ"ام"اور"لركوزماسنكا!،4ا)ثرقيقاو"ألاعبر1،عبلمرن

وأقام،أا)صاصورةءنئة"تا"ظرياتبهإ.مفىعرض،الذهنةت!ءة،كاءالذ

.،56"حطونلاكاءلملأ14فظا

نءحواهوما،ءإ"وظاتءنبه"ابم4نيةاصو5،يمهةاماكلأنءلى

نأ،بهةاج*نوأ-ةء)ص.عهسهفىار-بة)اوذا؟خرافيءن4إء!عار"جمارألا

،ريبع-)ادف!ا!-ةودع،"هلانإلىلاو،ألاغى"قىمو!4ز،4رلإصعةدراار!ت

"ةح!3لاءلىإيةثو51سةنءلىكان14إ،يرابزهذهالىيئكام!ثرأأنغير

أثاطءلىكاؤءادلبلملألميت!ان4إوكقا3وزءاسزإن،الأ!ر1نطكاو!ة!ا.4اظإص

.آه!"4تراح!:)اأعا"م!س-بوا،يةنكدرال!تجار.

نءةبزظ"إلىوردذا،4ؤوثكبيرةة+اجا"ءلملانيرةيزالفرسكان1)و

الإءبراطورحاولاذلاث،1)فرسو"ا!،بةصلمعنماءماابمإء!!،الثرق.ءضبإت

035"فة،والىرادؤأ،اتضارىااةهـثاطااذ5أووء،ءنيدبزأن"-"نيان

كل!ءسالىبرولوأن،راك:"الاذا5الفرسمنتذتز!أن،153"نةأوا

!وماإلإطخمةاوء،تذأجرى.الةبار-.ن(بلان)المندمن.مايرد

http://www.al-maktabeh.com



-661-

أنإ،ا)ةرسءكاناو"اطةفىبحلاأنءلى!نالأثيوله!يهل،(الأباش)

.،58"ةلإطاباخأرمنذلاثوراءءت3"!ببمبمايةنعهمأن"اوذ

نأيرخ،("س!تةثان)طىمزة5)االإمبراطوررأىءلىاشبالأملاثووازق

جارةبةك-!لاءلى"رء3"ثتد.د!ا.واىق،ةوذاأزوىنواكاالفرس

"شى،الأعإ-)اأىا.ئنبزذطالبمهمورلةاللأزمةامإ-)اأمءن".ب!رالتى،يراطر

بن"ثزوءناز-4ءوصعز"ارت،يزظءب5)اءةديراطرءنأءث"زةللاض)ا

تبءإزأن-،الأ"بماشطريقءتءنياردلمابدولا.جاوالأثيوالفرص

."59!3بيرةر"وءااءإجزتقافىت،4ا)ة-ططيئإلىالوصولتي4الإصكةدر

،مصرمنتلا!ات،المةو"طاليحرإلملأ!إلىر!!-يئر!يفالإت!،أو

،الأزءىوالثرقةد41ثروأتءن،دوما،!-)اءنيةبالإسكاةدرتصنعوءا

4ظ"الؤها.واذربا"اإأر،والإذدامبابرأة1،ثمورون،!تجارهبإ"أز

فى.اء-ترزاللا،،تالإ"عةدرل51أثاطءن،قبلءنتإندر15الإكلبراطور

البيوت15ءددفىعتفىاريةدرةاك"إلابيرةء-)اظلمصارف،ا)-ادسا)ةرن

ذهـةادزداالذى،4ثبالمهرا+"أ2""روا،الهقد!!م"نخؤاضاأنءلى.4؟ا)تجار

براالافىطليأهر،يدةسإراثدأة4الإ"كاةدر.ثبضجارةأطق،اراجا)قرنواخرأ

إءات55)ان!ير!!نىقولأنإلىالمةاث!4و.نرءت،ةثداى!ةزالا"ا)تيافى

لال"يفاإلىأدىأن،ادوقفىلو"")ا"ذايلهثأثم.14،نظه4اك"ارث

.،60!ا!حءادتو4ثالإ-كاضرر

الديهـةسصءفىاضفاةء:لم

زإت،"لالالافىه*نا)مادسالقرنفىالمدثفةأصابعاارءمكل

تمامه1ادزدوا،ءوالزااترف!41يةءدا!ءبول،الاقفادى5رفااءنبهتلهراث"ءا

حوالىو،دث4واطونالههثا!يفبالأءياد،وفاعلافئ"الاب4ثالإسكندر،كان
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)-اءإلىا)ثدتدأ)ةةدالا-ءندرىكاةت4"وأن،اليلادىالثا)صنا)قرأواخر

ارفداءمنإليهو!اتنرءت،قحبا-،اا"تؤدامإلىن3باداد-ثال،4ثالإ"كاةدر

التى،لةا)طوالذيولذات،بث:)او،-الذهإةا!ثوااثابوالة("ثيراطر-وجاتاك

الأ"لملأقى."ذاذول"دءلى،الأرضتكةحا.مماكاوبهدو،ري-(ا!نءت!دى

ض)اك،4اركهءنث-كاثتءابري!ةلاالثإب!ناقؤذنو.ا)-كب!ر11-بحى

يارات"خا"اءلىا"ماجا)تي"ثذ"ألاءناتؤذنهوءا4ا"برعازتيات15اقؤذ

،ءمل-ةلالومفىكاةتوافةد.4،او!ثلاالأفكارر!"مثيمن،ءل،اطب

"وا،ستربالأ*باكاونكان،بثءورهنوصباختيامام!!اويةءةإءنبن"هد1،

ثصورهن!نسبرءلمنأتءلىوحر"ن،ا،-ةطرثمر11واتحؤذن،ءةدهن

خوغتثدةءنباخو؟ءإيها/افظة21فىوأمهن،1)ةهقهيى4)ت؟اة5-"ةدبكبترا

أو،ثدرد"ذرفىإلاإ،سيرءلىيررؤنأأنش،"ظاء!ادا-زإوإبلملأفهاءلمى

.،16"سلاةطنىل-ة-ث

ئرا)ضةاءجرا!فىا)تةكنءنءلميهءاحيأب،(ق)اطلأعلىكاةصتممروأ

؟الو"4ئنتزإلىوإجأنأنماهـيى9وءن.بهاا)ةصاءثةتاثةدض)1،ةري:،ا

.يفطرتو،نمنيىوجفونن4باءتالسوادبخطيزجبنو،اظدودني)طهز

فلم،يزالهت!ر"ةالدقيوالأثواب،ىل-طاإتخاذأما.روط.)اووالأدفانتباربو

،تة.ثاكزهـن،كمل:)ااقرنافىوظمعركانذلاثوكل."63)ة!!أأزليهما

ءلىالد؟لوءن.ا-اد!وااظاءسنينرالةفىيمزأطى5)ا!ت؟افىصائدأوظل

.سبولينوبا)مث-أببكةبرة،ةري!،ألااكواتىف،"يلعالعةور"رىماث،ذ

ت1،رمة-،،ا؟ءلة،8و!)االمفوجاتءن،!!4ة!هغأنتينوىوفى،(دء"آا

،مفوء4برصومأ.ةازتيت)او،الحية4!الزاهيمالألوانذات،يروالحرمحتان"

ص،اليشوو،ء،المةاظر*صاأختلكاتا)فيجففى؟ثرقيةأوهلينيةات؟ؤثرتئرتأ

منادتدةرو!!او،4اليصرالخل،تن5عالهفضو،!و،دي!)اوحلقات
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واإوصوعات4(توريةوكاا)،كاارم1)ر"و)والششلموص،(الما+ب)كالسيرحياة

.آا،ةدس"36با!،اواالافي.لين4اإ-ة.دةةين؟دلا

الأغا)يم،ءدنض"فىءلمج!اواءثر!اكأا،جاتو-"إا"ذهأنأدرج!ؤإذا

اترفاأعبابءنوز"ذاكالإ".كندريةز-اءأفئذه*اجهور،أنري-؟)اءن"ار

فىحرق4ءإتءثرءلم،واروء"4الأج"ذهءندلالة،ةلولات.4از*ر)اوء

ا)"ادسا)ةرنإلى12تار!ؤيرجعض)اةل-يبااطلى!ن،ةري"ألا"-ةوات

ة"ودالهةدتوصطو،صفوففىنتظ.تاالذهبسنءةودات)يثإذ.اليلادى

و"لا"لوأ"اور،"واتم،آ!تأاطلى"ذهوءن،الأباعارةرءمطا.رت4!مزذمات

.،6(ال("إةان)

على،.ن+ورء؟بةتزولع!نوثدة،"+هار)ازيئتيتفىءا-5811ءئةأما

وفى،ا)-ادسالقرنإلط!ن"رتض)ا!8هول،ةيطبوديرصورفىهار.اـهفىو

قالهءاأنول"دلزإغا،موى"،أ؟ارتحةراوارد"ءن،ا!لمونةتا"و-ةملا

الةرنفىءإيمنضمآأةطهق،4ردلو+"إلاءا-منءن،ثاكاالةرنفىكايهنت

أزلت"كان1،(الإ".عةدرثة)اإ-ءبجة4-الهاصعفىزةاتالمتأأنو،ا)-ادمى"

.،6ه!(4؟رالإصعةد)4ث40ار4تإدثانىءخمنبو:حهرلا"اوأزل،دآءد

لدلاهنءبمرفا،اطمامافىرافالإءنةدفىوثدة%ءةأذلتهةكاثكنوأت

واليل،اوادء9اطباةن44تردة!!لال401إاثتيرهـا،باإدتة"ا!لالمقىنرلالالا

،(كري-)1)لالما.بوا)ثخف،اإلاهعاب"و،رباوهووالو)ح،وا).كا-لاظولإلى

الهءسأ؟قىو.مارىالةءكاوالذلخاطراإ-سعةالا"كةدرىأثخمرذلكومع

."66"ديلالتقا.نوفامسصكانماءلىوحاةظ،ا)سفات"ذهكلءلىةطىمز5)ا

نة،وارزاتزانإلإبالغةصفةح"؟ا"ذاعلىأفىةصةي"بإاأنق41ومن

إلىءدتدةإفاراتاوثا؟فزفى؟4ثا)ظاهيأوالثطية4ء"ان"ءنزلالأءلى
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ن"الرفيءلى،الأءسةب.كويئءتانهوالى،وا"هاتءنالأزواخبهمزت-ايام

ينطو!زياالشكيفكارماابلاء-4ا!نءلم!اغاب،صوه!هلا"ذ.ءباراتأن

الىأدتالتىالأصهارر،قال!اكلاوهإ"قتة.!"اك،،وارت،4،قهءنءلميه

بالإسكندريةقراهة)اتددأنزنىألانيضىأنهعلى.الزوجينثنالاأةصال

."6!!الفةراء"ؤلاءءنعددومؤنيةبرطحفه-")ا،.عةلمتوقد،كاجميراكان

والامفإزات،وا)ثروةالهةءسفىالا"!ماعب"ا)فروقءلىب"رتأنهذلاثالىث!اف

اظارجىالمظهرأنق3اوخءلىوأحقاد،مةازعات!نالجشمعطبقاتئنوغما

.،68"واوؤاقالافجامءنثماغا

امف!*اةا.را

قروناظامتا3لأ،والأدبوالةنالهلم!اةسةبأكايةدرالإصعةأثتهرت

،درعةاوءةر،"ور،ءرطركةمركزا،ومترفهاس-كات!تيابفصل،يدةءد

ءلى"ووااأنبعد،اروصانأنفاإهروف.فىخمءقلىلنشاطونواة،لمثقافةمبير-

ن4،،اط5)اءلموكلأيهرىمماتكر،تء"ثآءنالهطالمةنركلماءلىأبقوا،ص

نءحدثوما.بالآدابالشتتءنارومانبهاضهروإط،4-3%

ظرا،الأباطرةقهلءنو"%يدا"شجهي!لقى،الة"لوصائر)!سيحيةإضكا!اد

نىرصوخاةتأثدكا4ا،سيبأنإذ،سياصىطاخمنالاضكا!اد"ذاإتخذهلما

؟وطباع!ما)ةاصأخلاقتتج!رفىكهيرأثرلهاوكان،الهلإدئر"إءخهافى،مصر

ادهجيةصادفتهومما"69".الإءبراطوريةقوانينتتضيرأنلذلكوفق!زءن

لهقماترفىتأنكا،الجهاتئرصاق"م!ادفه1،الهلموم.نالإسكفدرةفى

أو.الجهاتكلفىدائمالانعرفىمت،ءكلزاق،ا)ءسبات.نالإصكندرية

حقق*أنهاذ؟الإ"عندريةنىلقىءظاالدينىاطامىءنبلملانمو،رميلق

."!."أةاتالدو"ائرا،سيحيةئنالماواة
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،4الإسكندرفى،4ا،-ءحهنيورتذ،أظءتمحنه-4)اأنفور!ملظ

51ر،وهفى!و،4ة4!39!اغ!،م؟4وذالمعر،بب-)41"راإفى،المضحفل،دموعفدلا

لا!ألاءلىري-هلاءنأنهز.يمنحهياأنهث9ذ؟الأطفالمدرصةكانت

4ءظهرءرومأتإلىنوث"ث-!اصد،ومهثئهأا)ماظاقتكانثفواأن

أوليعتنالذى،مرقصالقدتص،،تهدو؟ز،المدر"4ذه5أ!ص،وأ.زمالىالق

المدر"،هـذهرئاسةوتولى.حمي-،الصرمهاصرىوءن،4تسكندرللإأ"قف

)-كاهةتأستاذآوكان،الرواقيينمدر"4نى!ؤرجالذى،!!!4قهحبانتين

.(!1!يرينوأورىردف؟"إلا

،اسالةسنةفىقليلسنواتإصدتغاقلمت4كبيرة4!أ40)!يص!ارط،و

،ةفس!فلاواط-عومةرجالزهلءنأفىطماداتءنلهتعرفىت؟اقىهلولم

4إ"موبرنم،مةاهممهاوادراك،ةدابرالدثاة"اءتةاقكلالإفبالازدادبل

اهذلواصال،إلاحهإةعلىواطغى،والبعث،والتجسبفى،التثلهثثل،ةك!لها

بعد،ا)بلادبدا،لالمسيص!يئأءداءءنإصالتشءنلابدن!و."73"4والتصب

،البدعمنالتخلصأنءلى.ومج!وفدا4الوثةثنجورفىطوثلازهـن!عاخواأن

ثقلمالاارمن!نا"تغرق،4-؟!)احكومةوتننمايم،يمانالإتءيةوإظهار

ا)صةجدةاقصاكامحاولةءنالفلاص،؟4الكمة15ثناهأثعت1،ونزرثة"لملأءن

4لل-يم"انفس،ق!-طةطينالإءبراطورأنرأوا1،و.(ةج"با)الجديدة

ه!تبرها1ثم،(312"فةءبلانمرسوم)ىر،ألاناتلادوايةماو!اءقبرها

الفطةطييةنشأوأ،ليماسهةوص"زمأثةصد،يةبالإمبراطورالأصاسيةنةيااد

إلجرى،والنةاشا؟دلية"رتوفرءرومأيفوا،لاءإص"واتخذها

د"اقئذوهاأنسبقما،الثدةوسائلمنضدماتخذإذ،ذلاثس!ع

واكءؤالتعليمسوىا،بحبءلى3%وملاار"ائلمنلمتتركوأ."!وءلهم
http://www.al-maktabeh.com
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كلءنجرد!ما،القيودءناوشلتين"ازينءلىنرض4.1غير،(ريث!ت)1)

.وفاءدة"32،نفع

،4رالإ"كاةدرمدر"4عزارفىجديدةزترةبداية4.!."!ارا!تارتبرو

كان،ابمحي،سماجمةقفاسفيةأظرياتمن!اك*ااإدر"4"ذ.استخةددقإذو

للةتال%ديدةأسا""،اهي،اوخو4اإ-جحبنةالد؟اأءسارنى")تصأنعليمالزا!ا

من،إاثتيرفا،،!يرد"لمتلدرااقىر4اكوفىتذاكحفن،؟وأ.جةالمبضد

أتذإنهإل،أمبلهثمد1،راس!لألاءوطنوأنه،4ا)"كامتوبهمناوصنقديم

الأعملىالموطن،لطون.زسةذ.ةبرالذكل1)-يرا؟موم4كازيلويخقفى

اإؤر،ينصرأليه!أثاروما."74"4؟الهو،أ4ثذارءقرأضصكاثم،يةصالمه4لوثنه

ثكات1،"*اكر"بهخرى!اف"كاهمارة"ددماظينقفالإءبراعاورأنمن

!يحألهسنهولأ،تنهبوأ"فالمتيدءرأاص3رلأنسا؟رأيا،تبدوفيما

اصاتالدرثبعكاناإذ،نتالؤيةدرتاك"إلامدر"4!ر!اث،ز،تطةطينثقومأن

ا)تلمع3دورحمات"منإذلاتجاو،يةالإمبراعاورصائرفىادلامن5.وفربما

.،!.!المام

"ظرآ،اراج1)قرن4خماثفىتاكأافالالمترفأناإ+روفصنكانولما

ءلىإلا4الإالإشارةقيرأزإنه،القرنهذاثخاءأفىعلائه!نءددلى5رقونجنا

،(3حهـ96،حول")سط-خأصبد4أو،(!س!اط4ةول!)يوصمههد!ودأوجمنازةأ

الإءبراطورزءنبعدإلاا-يرابيومافى4أوظزإجتنده!اإتحفأنواراجح

."76"المترف،إا"رن4يرماا)-يراكمنة*بحةأ،نيودوسيوص

أ"الببءتا!ة"تذ!تثأنافاإتول،وئ!زد!نزدءالات!نهذا!اذاو

نأ،15!م!4ئةطادكلتجهحزوما،يناوثةأونمي.ب-إاخرب!ارضمالا،،كحفظ

،الا"مظةاءطريقءتإلاوزةذاكحتى"نجهلمهن4فأ!ا،ا)ةائرن"دودقىل+ةت

درو!أحبلءنواحدة!در"4فى"ويآواوثنيوناإحيريونيجتمعكان
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"7!،
اإدرصةرا-يصاأولاتفراوفىموهذا.له!ة!ه!*كد9أ.وز"وس

اةداءكأ،ا"ذا!ودثالاا)طبسن!و،الةترهـذهفى4ة4!9*قاا!في4الة؟مثيرت

أصابمام!ثأرح-ةيو.آخرموفىم%لىف"كا!تالدراسةة!ةإتاأنإولالا

وارثذين)رحهجيين4قيهذاشيماتؤدأنهلأ،رامي!نالاو!ااقمناإة"ف"ذا

إحدا*اار"بطت،زءتبنئنا)نزاعوتفير،الإيمان؟.طلأنهعنفضلا،"واء

ىر،ألا4الفشأن"ينعلى،بةلاسفتهوقةذاكاثخهرالذىببوم؟لسيراوثيقأار"جاط!

.اركأمتحه-ون"87،بعائمادائولاهالذى،الأتفىاركارءىحولياءفىكبرالةةت

مخازتءنلهتعرضما،واسهـيمارهت"كاتداعىفىأسهمكرما41ل*)و

،يانأدررسءداهـتظفلا.ا)!ةرىوآبالإادطااونانو)اإلإدرساءدمن

!،4حقي"حأ+يفيه4مدرصوأصاب،والؤبونادجحهونا)شبانا!لا"رع

ذطاكية،وأيةونيقوبدهبةا1ءدارسءلما،كاءلة!كالميئكادأءنهاماجهلا)ظور!ن

نء،كلكروتءدرصةإتاجئذ!،والةدفةلا.لاغةر"بصيئاعز.رأصبصت8

4"رول،ةر.اراادارسهذ.إلىضاف.وا)ةانرن4الةة؟درسأنأراد

ث"ذثبكاا،اصرماكلفيايدرسى)او،خكايرآمةاز-آ""تبرض)االفطةطيذة

.،79"ةف!ف)ا

فازتض)االأةسارءن4والإ"كندر4؟درص،يةا)ةوارساول"ذهوألحةت

الإهمالوهذا.ؤلازيالأصرةيدءلىالإممالءنالمدر"ةبهـذ."لءاثدتهافط

القدتسظم،.يخما84،1ذلاثكللي)دلان!و.بهسا5،إلااثتدأنص.)تأ

الةرتمنتصف"والى،دروصهءإ)ةاإلها،!!دا!!ا"3!!سثاوما+حرخيرورىجر

درا""فىاراءبينالثبان!خاديكر4ثالإ"كندر!در""الىقدم،الةا)ص

القرنلأواهفى،ذل!ى!كءوحدث.4الإ.براطورأنحاءسائرصن،ا)نا-ة،

باسهلا)قدتسهو،أو،ندصاأصف"ر،ورىالقدبىأراد"يا،اراخ
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4قيصرثزاروا،دراساتهمث.-دأواأن،نىيانازجورجالةدثسو"ديقهىا

هينا1ق"وقفواأخهمغير،!ةالقدةي"ب،اارسالمدبهازصادفوا،يةوالإسكفدر

يوس"ييرالطلمانبهاثتهرءلم!،ءوأوقةونا،الكالمرب*ن!3يمرحشدوسط

."08لا4ب!لطبا)صفاتءن،!آه*جح5)لهط9برويرصيوسو،"7!ع*ةول!

زملائمممنوكان،"نواتخمسءدةاؤ.ورفةورىيبرر"احدتاةا،اهيئأإمأظ

ته،سادراإ-بب،،ثلماةبا"ه،قاءن"وليمانبهاثخ!روإا.بموليازعدي!كامهل.هم،

.،الإ"ممندرأههيةأدرك،والهراء،الثدةءنأءرته4إتر!ثاماببو

يبثبأن،القبرعىورونزا)طهـببوهو،حولهالملتةيمنا)طاءأحدإلىفعمد

ا-ةارةاهذهتؤدىأناليصيمرءتوكان+4رالإصكندرنىارثنيةالمدارس

يررىمانونزولإدراك،أءامهاآممولكانقاطرالأنفظرا،هملها

غرص،،يتحققأندون،4الإ"كاند؟ءلمدررنونزأنءلى.4ردنك"إلاب

القبادوقىجورجضدث!جونياو13ؤام"نررةءن4رالإ"كندرثنشبماببب

وأءادوافةت!ه،أشاسبوسسالقد3رءىاتلالذى،وءىالأرالأسةت

إالجرءينمزلأنجوليانال!!براطورمثأوأ.يدءنلهاماكانثنيةالو

وكان.ةقادلمكهم1،بموليانلهحهارفىاءعنهما)صفوإبادرإل،4إقو5)ا

إ)شاءإعادةإ،وجادة"*وقنء3!ناك"لمننيينللوسيدأنيئونزعلىراء!

بركية(ارسولى)ابطرالمتركادنا؟صهلاركنأل.+)اأنخممر4ة*درال!رصةمد

الإمبراطورعط:-ثولم.صوم"اة.االقدإسجدرد!نا،ظه"س،شاخرآيصثر

."8؟!ا،-يحيةإلىا-كانامهظموقىول،الأصقفهذافيفىأن

"فارته،أصيفىأنءولحرص،ا)ةوىطميه!نتونز"رمولما

وءن.ا)طلاب.نءدد،ولهواكف،اطبا،أسقاذفغلعرءىبأنكمنىوا

*أإيةخرزيةونوكان،هع!اك85شايباسوأور،!مل"!!*5ماجنوسأضهرم

.،82"ءتهىا"ةثفىأء"

(س"."خارة-!8أم
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جوليانأنإذ؟ينونزصفارةمن"ئدةكنبةوالىاكف؟جنوأ

مجوعة4إإل"ريأنينونزإلىب!طإل،ا(سهديئهذيئيل.ه"ثيئافىيبذل!

لقىمصرء4الذىالقهادوقىجورجفة"ألابم!وزةزت1)تيكا،ارافعةإ!طوطات

أزام4،1،يئص!كندر!لكراصتهجوليانتصب!ظاهرومن.اوثذينيدعلى

وتز،رتةهوخلفائهزمنأ"ذتءكخه،،القمسطخطينيةإالبلاطصقائفتحت

الإص!درية"38".ب،-"علىبالكاضب

ا(فاقشاتءن،؟بالإسكا.ةفىريرىبكااالاايحةلموأ،جوليانخلفاءأنعلى

نءأبدواأسهمإل،4اوثذيمتا-"ؤملااو+بشي!و،يوسيونالأرأثارهاالتى

كلبإغلاقالأواءرذصدرت.الةنو"يةل!ؤساتييدوهلمءة5لها،دكراهقي

.تا!جلاصائرفىوالمدارسالمعابد

"تيباقياظل،تةدبرمنا)-كانأولاهمابةضلفإنه،يرابوم11أما

أمورءتنوي"5-(ابه،م11فيينالوهقائراثصدتفد،،تيودجوسن.ز

إمضوتحكايم،ئىإلىكخابدالمطض"إثلتحوثل،لمم4جمءوإهانةاعن!بروها

وقترا،اإ-يحيينمهاجمةاىهمدوا،اوثنيينبا)محمنةوالسخرية،التماثيل

عمارةفئمو*طخ:اا)-يراةيرمإلىم!ءءاعةو"لوا،3ممعدداكبيرا

وعهدهبئ.سيرابهسالىالقرابينتقديميرففىمنكلبإعداموأمروا،القلعة

اطعومةظومتالتىالمعابدبتدمير391سنةتيودوسيومىالإمبراطورأمر

."8؟ءمرفىالبيزنطية

كر"ذا!هب،ثاهلاكاناسيرابيوما-دءيرأنإلىاروايأتبعضوتشير

يبالتخرأن"الىأدى،بةال!)اونةا:إامنالبتاءبهاثتيرهـاأن،أ،رىروايات

إولحاتإلاجديدمنعارتهتقطابفلم،وأسهالمعبدقواعدإلىيمتدلم

به..نرراأنالرهبانأيلبثوأ،بسبطه
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!لأروقة،5المعب!ترإجكل.بثولأنلهدلااركاملتباتخراأنعلىبر

ئرتاك-"وونمتةترونصتةمنذظءتالتىوا،-ولبة،واداكن.والسقائف

ءفىأز4ءنم،لأباب،ثاملاإكنأدميرة؟اأن.وارا%حارءنمرءلىكشها

(دلمهها)ثسمد،اخطج!،4لوهذثاكاإرلآا!نلصخيلةاوهو،ثودالمةضا)ترحقيقلة*

لا.طوزمضات-تفرقأنلايد،إحماءلافىيكاتاةخمارةىفم!ث،انىالمباتدءيرأنوئها

لونزخبرءن،ه!!لهال!ة*9ي!اإموسىالؤا)ؤرث!،أوردهماذك!الىيضاف

ن!يأاكىنوبكاممعبد()ءمممثهد.نرو!م،منز.لثد،ارث،بهوما)صيرا!ذارهبان،

عةاب"يدهثؤ.و،ذلاثمنح"رأءاهوأنءير.ةهومارث-)ا!،حةاتءتإلا

بسم+دثينهاىجر،س؟إ"!راء+بدءوفىعى،-؟!جءتظأن،نوي"إلل

حفي34باواثحرت،39!4"ةماثو62فىث"ذو،انده+،ا"ةاالقدتس

ء(8ه!!كو؟دأركا2ر

أتكالأفها،كامل)الدمارزةمرضزازاة+4أما،ده+هالوقعماذلاث

ن!"بئءا،وا)مادسالخامسا)ترةينفىا3:)إا"تلولأنه،ةئ.ار،."ىف،عا

اوثنية.اداهدئروصا،4المسبحها،در"4بقاياو(4يكاا)ةدبةنيدرال!طثات

صيرةن!رابمغىا)ةاسن15أذمنزالأن،تا-"ؤإا"ذ.عا!ت"اعلىبوتر

وحدث(!!لو"*ةةحوعجوء*)افىءوتح!غظ1.4كاناو-)و،.اوذكرالمة"ف

اجديد،الإةاءا95باخو،(اإنرت)4كاد؟ثالاشو،ا)-يرابيومبناظلمط

.،86،فىءمة4ي:عء،بىر+)اثه!ة)اءةدم!تءأصلها)ةخاء4من

يبءرعةب،يةالإصكاةدرزارواالذيئالمهروؤينبإة،اكداوءت

ءصهحماوالأنحرثل!ط،40!ةلا3اتونيوسوهفى4ثنىوكاحدأ،"بان،كاإثومالسيرا

ت.أك1)تي،ا-يرابهومااختوإلىالأولوإصمير.9*!ة،لما**وسصرلأ

-ط"برر"؟متبرثالذىلاطة68!داة9"يخوسبا5)-لابذءن،زدطاكللأانرس،تواة(*)

http://www.al-maktabeh.com
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*،مكاقبةا"ءخدمماءخها،(أروز،)،تورده،كأعاتوش!لمت،اخليةاو4بجوانب

لعبادةاقئاذ.ماجرىوءنها،التلاذا!)اذثرع،الدروساتحبراتخذماومئها

لدراصة،،"رةفياتأنهاالتواجهذ.ءنروفبنرصيذكرو.التد؟4الآلمة

."8!!ا،قزهدبئالرهبانأو،بدالمهأمرللتو)يئامةرأوالقيس4مخدأو

من"اإظامالأء"ذاتتذ1(تاول*!4ة"لمابرمجومتحفأتغير

ةقيت،والأطباء4والفلاسةوالنفاديينا)فىومدارسأنواواغ.الخا!س"فرن

الرفي2على،4دطنهبإمةتاالمدارصهذهتكانوأ.39؟خةماة+دكار:4إلى

المدارسهذهوظات.واإدينةالإءبراطورقبلءنب"يةلإدارةتضوءثا!ن

ن*تجصددزيما4الوثنهوبةجت،الأفكارءتزبىمندآصاهكانماغوكلقيرى

يحهدثوأ،ا)صف!-وا،صهماهداإزاراتبض"تجع،يث،بيومالسيرا،قاهه!

ئناوهذا)طدبةترددوءل!،يةردنال-"إلاب4اوثةثالدرا-اتسيرعلىاءتراض

درو"4لمقى"4!ه!!جونفكان"88"."صاعلاالمدارسهذ.ءلىوا،-مجريمكق

-،%ا3ةوصةف.طاهـسارناةا!لابووأ،بمالرارنة)ا!"اوأفىعاش.فيينفاو.ااءنالإغة=

ت!رته"با""أءنتصتن!*!س،838،ه*أل!هل*ح*خأ9!س9الابتداء:!ةاة!ارتباءن

.ابيز.طىاس"ءااوفىبأورباالوسطىر،!+اافىاتخدا!ذاع4لأة

آكالءن+تسالذى،سيراطيىد:ص5فىعرلم4ةأءير6ةب!(االىوس.و:ؤأيثيرو

،رى،دح+،ابما-وأنسنيوأنويذكرو.روءاالهاصهةلا-:طناء،الم0)افىا،بانىوأفخم

ترددهـاا!ن4و،ةب!د)مد""-ا*انيا4و.ا،ةاهـة!ةالأكل،اصقة"ا"ادلاةبهوابمى1-:ييده

.الوئ!بةالآ!ةلعبادةاقىاذهبرىهـاومظ،ا!لإباايهاإ

!اي!يو3ةأولد.3ا1ربالوءن،الدينأعولفىاؤاةيخاا.تزءن،سو:زورأهـا

زوجها،ت10،ةة:سيئروما،".يرة،وهى!ة"!ا!ولءحلانيابصجةصابمأالثرقإلىوقدم

093-نة4ورص.دطين4؟ةوبار،ممهستة!تارةةصوكا،لا-حتب-ةتهـابرعات-غثوا

إل!ءؤافانه.نعةيرآؤنربم،أوريجينإلىداشدا؟لجهواشت!ر.سالمفبصسف9حنا

هة4"لأول3وس4ديدذج.ال".توكان.ءلميهافاوقوا)ةر،ةلاةربةكأ،ةين؟"اللاالاةة

علىأ-قةأ"ار1\ذىلحيوفليعلىأيصأذر".و،؟لملإسبهندرتةا،-تجةالمدرسةر*يى

لجىصيراءبد-دميرءنحدثلما-،دج،وئاان+أادثاه،:وسروفيوبض.يةدرةالإ-4

!ة833!ه:55.،ةح50حه90انظر)

يلأةا،ح*:.مه!كة،.،.3350شر
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ءلىاهآخرنعنبروايتى،هبون4ةاة(018"ةةوفاة)المةبافه!5أما.4،فىأر.ق

أفاوطين،وأف!طونفاصفة!،و،والةد،4!اء،!ا!د"إح!اذاعد"ز،ت.اإت

الهالمءنولأئر"ا.نإ)يهاوهرع،الةافلقإل"ألاواله!إشه!هبهاثتيرتوا

و:صهرخ!اعاتماوطبا،كالهاوهيات.ا)ةإحفةاءإيمواربلمةأنأحبواينالذ"طلإب

،"ترددفمارت.4رد!"إلاهـدينةإ-ادة1)صهـل4ةؤءا"طها،ب،."ألا*ن

نء4إتر!تفاماأمجب!3ادبئ،ارجالاح)اجمءلى،"بلأو"رنح!،دون

الثابأ)جهابذ"اماطاسن4لافا-فةباثإبدرا"حما"وأهإرت.4ةم)اواطمارةا

مقاءأند-بحتىلاتةارقماوصار،اجق).ةف،3!!ثس!!9توس-صبةجز

أ"قفا.راوص"ا،سير

،اهـ،الهالإتماتفىرو!طامنه.ءاثه!ءلميه!؟دأءاثارمأ"ين-)اأنءلى

م"ين،تهابوثةءنلا!ز،أورس!س،أطىيمز5)اقيردلإ"كاةابحامصإتياازدثادو

ةإ"3)ا.نوأنزوهاإصملمعرأو)+جاحماحماقيأد؟ةاءأ،"تردةك"إلابالهوامءإيها

ص"،شأ8!ـه"*ةال!،ثوماةيهصاباءمقهل!تاإ*روفة"بهن.!-)اإلىو"رو!

.،89".سء!رء،21)تهت

أثارتمثلاا)-كاتيةكلوا!إمدهامنجاءواالذيئ4ا)فلاسةأنغير

ل!ةب،والادصالخامىا)قر،ينطوال3دراستمبراءلمونظلموا،هيبا"+!

."9")ر-يمحهين3%حداوخم"ا!نإليهلجأواما

واطرادةظامفى!ر4،1ثالإ"كافدر؟در"،الةلملأسفة"ؤلاءتاقيأنءلى

يفوزواأن؟مهحذلكوخ."ميناإماءسهبنا441زلاص"ئافىبفى"رثمةرا

ل!ب،أنينامدرصة529صخة"-تنيانغاقأوإا.4فىا)+أوا)فا-ة؟ناأةذ"اصأ

يةالإصكاةدرذلاضةسنعأثهر!غ،يةكاظرال!أ؟ىءلىصرارس،،8،ا!اوصأكل

بروكلوسبة،وبمد،والانهيارىءا!:)افىأصذتأ:بظصدرسةأناراز!ا*)
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.فارمى"19"إلىارتحرلموابناكأثهناةذ"اسأ3بزملائمليلرقوا،ينةالمدمن.*ضادر

كان،ماعلىتحاؤظظلت،الهكز،ظىاله!رفى،"ثالإصكندرأنواراع

؟ولاص!هرتما،ا)5!زأطيمةيةالإءبراعاورءا!نأفىوذاع.غابرمجادمنباهءفيا

،ا)ثرقنحاءأئر"امنالكالمربإ)ممازثرع؟والمداضسمنالمتا"تتةالإعندر

باسمءرفواالذيئ،الأعصاتذةار!و،فرىا)ءااي"آوياوسورفكطيئءنامي"الو

البلاغةءنال،!ذ،ارياص*4ا*لمومواوالكابالقانون!طون،"-ة-طا"بين

التىالةدي!"اك!وعىونةددرا"4إلىاطلملاباءنق"رفسفوانه"والفلسفة

الةرنفىالجاءذهذ.إلىزا!فاو..ءصفىا!امفباعا"وألافىكبيرا15!ماءالةءت

،"4ح040(!صالا"كاةدر!"ءودوتأءفال،الة"ولرب!ن،الميلادىاظاءس

"زثعبوسأثالالشراح!نأو،53ة53أرربونأمثال،3الممابمر"الوءن

ث"دهتدرتووا،الآخرالنرتقماأ.*!ساا"94ءةيوسلردهبأو،*ح6لأ!4،09

ل،؟وا15)افىاصثت!اعذض)اثياجاهه4ءة)ا!هذءوءن،يةاطدفيةلأفلاطواإتةظرث

خماموالاها)صةاثةهـنأرصطووةار،.(4؟!4سةث"ام)الخاءساةرناأوا؟لفى

نأءنءمالروى.يئ"رالمةآ-ابذت!اأر3أممث.نبرتءةالذى848ء-ةة!آاشأههـداب

كانوامهفا.3أنءنؤصلا،3ا1فى-طأ4:ءأزل.لواكانممأغير،إاطاساثصروا-!فاءه

ةونوا)ةلملاخةا4؟ةةمغاء512اددزوا"فاهوفيةدت،5)ويارصت5فيناأالىءواجا،نبأجا

.حوس:)اواترءةاإفي"يخلوا!أنا+لمحاءالا""ؤئت3وا،افاصفةاثأنءلا!"و،اطصوا

.%؟:أ،در-ةأ!وا"مبذرناو،اكالذيئأوإئك"ءيمةادالىمخولن9ذلكإلى؟صاف

جذ4بلاءدد"بماضلهإلىأدى،ةلإسلأ.درواةاة-!افيةاءدر-ة.:لمفةءت،دثوءا

نهجءلى-يرواأنأسا-دتماىض،رو،4.الو.ط!ااة:)ابأثبامدرسةوظةت.%؟:أءدر-ة

،اطااصةالةاسةجةتمل-ارلا""الي،لى،مروايئالذ،ةالإ-كا:!رع!رصةزءلإئ!!

ا،قوق.در-ةاغلاقبةررأن539ة:"فىوحدث.انةوالدمايتعاقعهاإ:+هـكأوا!و

925سنة!و.أ.لجنااهـ+ةبمإغلاقإلىالأعىآترأدتئ)ااةر.اراثا)عدارالى"وثم.نرن!أ

ن.40،ءإ+؟ثونهـلمكلومصادرةالأ-ا"ذة،طردةاةدةايىبدرممغالإهبراطورأءريفآأ

.ف3والأوح:)ا

هةح14:أ*،فىة!ة!ص*(حا!له!ة!ةاة58،أه!!لأ3"!!ة،ع،:طرا)

له!3،7أحح)!،!"3ة899."لى،562-56.0،.

3!ة!ه:"ة9أهآة!س4ع550،1)!اول،4!هل**!43ةع15،5".60،-6؟5.
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،الفيلوفوا"طفانصنافيربرنوسعتاباتو"ضهنت.أفلاطونبهحظىما

."92!ىداليلاالسادس9لةرنقيةالإسكندربمدرسةبثيدما

عنعبارة!و،الإلادىالخاصالقرنإلىرجعوفية"ءنوتنحاص

كانت!ا،زكرياا،درءىالفيسوفألفه،3غ*53عسفيروس،يا"عن،كضاب

الأصاتذةأما"93".ءلميانثاهدوصفماأنبعد،4ردن!سإلا4جامهونذاكعليه

فإثهم،"ء*008)81!نولاو!وهورا،"حهـ،ة9048!كوس-تاير35!مو،معلالأا

اوهفيتءناعالابابينالمفاذ-4تتفةو،ثديدآمل"امحأمالملأبافىأئاروا

كبيرأءددأأنإذ.4نيالدبالأءورمايتعلقكلفىالنقاشمد"او"وادب"ين

تلتىمنا،نسيحيينالط!تحخأذدأنعلى،وثذينضاوالاالأساتذة!ن

كانذلكوخ.ا)ت!بءنالأ"ازذةبض،بهانهممابرءم،3عاحماكروس

يذاو،ية"عرتار"أىلإالأ"اتذةهؤلاءى!تنوا."المديةفىجبرنةوذسا"بئةالأ

شحت*ضيةبالا"لاتدرابالافىطرثيرأنو"مهفىصار،حزب3ممتألف

ءلىل؟دذلثوفى.واكتىا)سياءىاءصا!افىءحراحةتثتركوأن،الفرصة

الفلاضةلهؤلاء،"ثدتدالاحتراممنلإ،يرا)بمطرمقر4ا،د!ةهذه-محنه!ا

."9"4ة!مءنالةلا"فة"ئرلاهكان!اوءلى،3م!عإفصل،الوثنبين

ارثنيونبهاثخهرالذىالاءمهووهذا،الهليذين"ؤلاءجانبإلىو

الإمبراطورا"طمدحهيخما؟"ال،نبء"ءداالعلاءمنجماء،تر!خثا،وذذاك

ية.درةاك"إلايمعةاوهييشالأساتذة،الخا!حاالةرنأواخر،تنونز

نءوهو؟،العهلالحبأىلها!4ذ)ه"ه!59إوأس،ناؤيلث،ذومضال

وافتقالواسعةإفقافتهر!ثا،0684"ةحوالى،4؟الإس!درع!اهأ،ذاد

م،و.ثراحهمنيمقبرو،بأر!ووثةف،الاهوتواو"ةاوابا)ةإ-*4

ءلىتعليقاتوله،ا)مهورىبورفيروس4ألةالذى-اغوجىالاتبشرحش"وبفيلو
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لموموالهنيةأ.يىنااؤواروالت،نىنهتا!"ولا،وط"رأ،5-افو،المنطقعلميىتدر

.فاإةطوالاستدلالاطركيرباكةاثخهر،حت-.*نارء3وعلىيافيةار

وءن،!هة"ح*تأ4لا4!هولشاالهائمخاقءن،4يقه1،هتجافيزر"لماهلهفىوحاول

ادءةبئنو،وط"رأءآراإينإوفقأن،،لأ5(!*س!أأقي،اآهول5"4حلمالهلمتلد

اطدتثة،الأزلملأطوأجةوذلملاضةنهينالؤكضابتهفىوها%م.ء"لمهة!اد.اوالهة

أنهذلاثءلىوالد؟ل،المونوفبزتييمنآراءءلىلثأنهلأوذلك،3سذىف.ر"إلاو

وأا)ذتكايمءنر"الة،ةعمل3ااعنأت!"أ"ةيروصطلمب"لىإةاه،صنف

4زسع،الذكاءالحادال-رلا!ذاصار،4ذالثكابففهلو.،9"ههآ!آ،ح،!س9ع!ا

نعار"ةءنالدفاعفىف)أ"ين،ا)جمدء"إلىنرلقاذرا.يةالإسكةدر"اء+"فى4موؤمر

طرقطهقأنزبها"اولض)االمشمورةر"ال4063،4،ت"*)،45ة34لهثارثح

هـ(99"..
يه4ءر4دهمثيةدرةع"إل،فىلاثبذأئار،4فيدء-الةءلى،يمةالقدالةلمسفة

أحدث4زإة،ى4.7تألفهالذى،*!ك9اهل*6!سة،س!*ها)5ءمثءنبهةاأماج.

فتربةدرصلأةال!ذآضىمت،!4-طا)إقا-)41إلمبي4أ"دبماصمةوالدهالإهارة.ن

إركه،؟طرءىاميانكرحي.ءلىافل.رثا)ثانحذ،ةيدلجدا4!ةحا.وطنا،لزمناءن

على،فيلإوأصأتطاهنةضإلى44ام!51كل4وبم،ه؟،8صنة4رد!"إلا

."؟"عخاء".بهدإلاا)بدء4علىثةضىأنبظخأأنه

(س)وبفيلو،نا)ز.ءلاءنأقلإ،اديمحىاصكاةانالفيا-وفث-كانوأ

أيف!أدرس4،1اذ.ا)-ادسا)قرنأوا،!،،بالإصكندرللاضطراباثارة

الاوهذا،الةلا:ةمي.!ألاا-همادب:محر،ص.،::)اءنالإطاد؟ةايماضماا*(99)

رم2%أو،ادادسالمرندتيبننوفيرا،فىءنثة-"اليمءلىخاصة؟صةة4إطلاةجرى

ـه)أتياقىا،ا)ثلاثةةيمالأله!أناعتبرادى،أرسعاوشارح،الآ،طاكلفيلوبوأسحنا

!)يآ.%طا؟نضشداةاةظرا"ذهأنءد.ة!آئب.ال:إلاابت،ا)ضثاجثفظريةمئها

يحيته.ءعنفيلوبون!يتخلولم

0ءقا(39:أه!س4ة7*هـ!ه0،ح43ة98،!"ح4!كا!س4.!،".:!ر))

"،أ44حة9!.
http://www.al-maktabeh.com
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4ةقالفا-ةطرعنةبتأنبدوو!اولزبما.في!بو)سل+ؤا!مء،وثرحهأرسطو

ية،الإدكةررل51ث"ذيةكرأنالطبيىوءن."*!4المونوفيز-با)ضيدة"مف

اصطفانيلبثوأ،تال!4ءنبكافأالذىا-طفانتحذيرفىيركا)بمطرواث:د

."1.؟"4الإ-كاندرظدرثم،وفىاظ،ةفىا(ذه-الىالأمرآخرقيلأن

يةردناك"إلابا"ة!رير،ا)تزكرىافصااثاطاأن،4ذلككاءنو)تتخاص

اظاصفينرالةفىمهسفى4الأد،اطركةاة.بتبولو.لادىالم!ا)سادستا)ةرنى

القرنفىالثمرحرصإلىالإثارةو"هق.ئجالهتاقحاإلىانم!خنال،سدا-)او

اإدرص-4إلىو،15ل:لكخير*ه!*اهل3نونوسرتبرض)اوملادى11الخا!س

.88آأخمبم"201بالولوليسفى"ولهظءتئ)ا

ل"أن.و،ا)ث.رةبو)ء5،23ال!،"حاتتابثمادة)،يوناإصرافتر

بالآدابأيظيونإ(ءسوثتف.ا)تزنةيةث"الرزبلو-)ابيحفلواأ،!ذ

شه!4أا!ا"اتيوسأخهلبات!تاذلكعلىيدلكا،(1).ططةية)ارومانه"كاء"

نواكا"واء،ابمحت"فىلاء5ر!عأأنواإإ"وظ.لاول9!ش!بوموز"!،ة5،

،4الإ"كندرثإاباءتةذ.ا"أثأن3ثأصم،ثكاولواأ!-ءجيينأووثنيين

4الثقاةابإأرأنذلاى.وثلم!4.رتموفىحبم!ئدا،واوكا،لعقيدخممهـتحه-ين

ةتس:إوإ"جةط.ءضين"نابحمافإشرقةبةثمةس؟)"ةأ.ادءوةاصطةانا:تهـر(*)

.بمطايةأيركإطرةطرس،مارتتنبرىوا.حدةوا+ةعابفىتراد!ابد

(+"،4لأ:ح!ث3ة9،ة"!له!ع07("."26:رفاة1)

صى141اةرنافىعاش،(ا؟حمطونوبا)كأيأمنثأص،أله!*05نوسنو)!ة*(

،أهه!73"ة!حاكإ."بأدوباءمروفة5،1وءلمحهضه.الملا،مث.راءمنوهو،الإدى

ن""حقه،نثصرعلىشهرهوامتاز.ايونانيةاالأساطيرن44عاورتطكلىافطوت

ء."4"ا.ألدقة،511 المند.الىديونهيوسالإلىر"لةالمحى!ةاذهدفوو.ور."راء

*ه!!5:04ةه!ال5ة8!ح،ح4.".،."05!ا!له!09.4!ك00:نظرا)

0،،7500،7510

فيط!ادجءق!و:لككا!جمةبىالر:حة)احقبر3الأرد!سإلامن،سمه:؟سيدرإ،بل

.3شية"ا002ص4091هرةلقاا-"-يخاادعووءد،،ءلى"دأ
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اشتهرماأنذلكالىضاف،الماضىيقدسونظدا،الهبززطية،؟الإمكندرفى

،وأةمهلمرهااديحيةعأثي!أخاصءنت،تبرونالذيئ،نود!ألاادكانبه

الهلينيةاطضارةإقئالبد!ق)ه-تزدادالمةكرةا)!فوةجهلالةكرىاوعودءن

السادسالقرنيت!افىنهامن""تربأخذتالهليةيئاط!ار"علىأن."1وأيادها"30

كلنوغيرها،سبولهنبةواءنا)برد"اتءنوردمافإنث!ذوخ.ا!.لادى

اء1لةرتةاولفىصارإة؟واروءانىالإوأانىإيمنالأدذ؟وععلىزدل،الأماكن

ونذاك،رىأنالماحوظوءن،إلهءا"صلأيدةءدءؤلةات،ا)سادسا)ةرنفى

ء-سهابرخمأثمار.ءلىوالة.لمهيئ،يوفينالال!ثاءرإدراسة!امالاه4طبفى

موثقاكان4ا)ةرث""ءن،ل"رتوالىأؤرودبردياتوتثير.إحماو+ءو

بم،ردكانثمرهأنكأير،ا)ثصر؟قرضوكان،اءيرنانىا،لث.رفتف،العةود

يونانه!!+جماوصتء.نونومىوأثماريونكرأناوز!اءد،وسهوميروترأ

،ندر.يةالرواياتمخكاوطاتوازةكأ،!يس!ي)ابالأدباهـ114ءلىدل،قبطه!

.نوهوثاءر،5لمكا"هاهح9بوا؟سيوأقماا)كأه!!ةهيكاوىد،ث"س،9ومخطوط

ق4تزرأءيانأحدبما3:51ا)مخطالدرا"اثوهذه."ةد؟4أ-كوبدياااءر+ث

.؟آ."!يرةادعه"+واصمفى،لحذ،4أهمبءنا!)يئ*،4لافقازكانهـاءلى،بدلط!يبة

:الفنون

زمنصذ،تخدموا1،المهندسينأنوفلمهركأ.نة)اءوفىة)اا"ذعلىلأمرانوكا

بهافتمرمااو"ري،كيماا؟ال"بالةأ"ا؟بءنرسوظآثورفىماعمادةوهيهر

نءةا!ثدئراءماالحصدران.4أ+ظهوا4الأبمإلىاليلهـنوا)!دقيينالهطا،4ملوك

،جا"راو،خط)او،ني!لاالرخامن*و،4،د+،اأصفاع!اب!اهة،،ع-وهان!ا

الجدارلاصمىإذاو.المزرعشج:-ةااءنرا""أإو،ءا؟-ىفوا)ة-5،سط-)او

ب!ذه4ثكاةدرالإصبلأطفاتةعمط.3أةهاك55-)ا"ةطا."ذاهوراطالي-5

المواد.نبالبلادو"وفرمتبايخةءناءسطاخه(9ءن4ة)ؤ11وارخارفالغةوش
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مهجد+قبرو.الزخارفهذهفىمغلمةدأ،إلا"رىما،ا*ة*4ااعاتةواله4الففي

ذلإثإلىيفهاف."1."هالألوانالمتعددة،4الزخرةهذهغاذج"لأمنالسيراليوم

،فاتخذوااطائطأوا؟دار!ولمعانيزدادأنءلىحرءواينالإعصكندرا،أن

تبدوا3جهاو!حنءلى،اطإ"طاطارفىبظ؟يتعلمءلىوعلوا،البمارزةوا)صورا)فقوش

،از،رهـ4ان4الةوع"-ذاعفدرىالاا)ةنءنروءاويقات.4.،صورةكانها

ؤجرت،؟صآأنويط،زب)أذالررو،قل.ي!ربءدتفة،درانفىذ"ررتضحكا

.""906!4المعدفيعان!)اواة-ثة-اءواما"رلاإ2مش"افعو"!ورمزخرفة

،ءةاءسهكلففى؟ز،رفىزنأنه،الا"كندرىالفن"!ائص!أومبن

اصلي،ا)تةدز":أسابيمنيينمرأ،تمسأنءلىحرص،"بمارزةرو")اولنةوشكا

وا)صرورحر(اوالا!و4ةمدثذصكايةدرةك"إلاأنفور!!الير.وإ)ة!ث4والواقي

،أذواقداءإتثع4ار"نرذثناهس5)اءنا)ةنفىتجدأنأ،متولذا.والحب

،الهةبؤءدءةاثةعاةانو،نتلاتباوه!،ينالهاثةيخا021يرب!هويجصرىكان

حولهءوفىوء!ايدور1)تي،4انح!لملأإاليلةناظر11مترءوكان،الزرع!ممدانو

مما-كلصجاالأسلوبلا،هـ!ارز"يبة؟ثأ16إ،الإيز،ظىا)فنأناراغة!(609)

فىتمإذ.ةرتالأءبراط،اءق-أفىكاةد-اودزتتمنمالاءتزاجهذاأنعلى.قىص:اابوا-ألا

إموادادسا-لما؟نلقرافى،دثلجهاتابهضوفى"ا،جلادىطاءسوالراجان!.رإةافىتا!؟ابش

.الاءتزاجهـذاءلىءدت-لما)كأالأ-ا-5يئا!له"اان5رب:*-ة:".-ةا؟نولالضك،الميلادى

اضالإةاةل،ر!ل،كلصدو"ءدادرةؤ،ادس11الةرنإلىجالرااةرنأمنالممشدةاةترةاوتعةبر

لاهتزيهابملجااقىا،ن.1ه)انرة)اإفدساسا1ناةسامنالمتدة!و"أطىالمزا)ةت-طورفى

-.طتارو،؟"اة،يزةارقيث!أتو.ا+لماوةارلاحفاهـر3زسطنطبذيئاةاجحتص1ذا).،قيصشش

د!ثرةائزه!هل-جةاما،+االرتءنلييزةطةو-واؤر.اصين.واا!ندمعتجارتةة+لالات

أملام!اءىعا--او،الإسلا.-ةالدولةوقي!مالإصلامظهورءلىأن.4؟ا)ة-طةط"ذا!اكلىوائرا)ما

ا+ذراءواا،صحعورو)زالة6اصوراعبادةيمتحرفىأثرلهكان6احيزنع!ةاا!ولةصاب

اءلممة.إالأماح!نمن-يخالقدت1و

ا"ةإطأنافار--ةا؟الدولة14وابصا6"ظجةا-بنالادولةعاع!4ط:!اجة:ةاةاءل!اتخاذوترتب

.ةر!:!سالاتمثلهكاةتالذىا"ات-قىا)ةنا)تسقىالفن

هة!س14:يلأ*!لاح41ثهـ،،،8لأ2"!،ة!،)،".67.فظرا

"ةءح،"8اكاه":لأ!39!،،!لح!!3،،0.،07.
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وأ،وصمفهالإيمانرزةءن،ثالإصكةدربهاث!هرتلماوظرلم.والحبالمرأة

"ومبالروثتةت،اللاذء4ةبما"وا،يد"ا)ةدثووجياالمهفىأ"ءت،الآ""قزش

تيرسوسا،5ةا!غح5كاسسياةصورأصأل(4شنو!لكارأا)ةترا-"سوش)با

ا،ةه،ووجدت.افي،)إصفةي"*)االأدبعلىأضفتبذاو،3"،7*ح9

كأاإ،أططيرهـنا)ةابرا)ز!نفىهـ+روفىبمكانءاأ-يم،روءاعمورةفىبضةلأنفى

.،022"4ئهار)ا

تعاةتبكا،11،ذ؟4اك"فىصا؟بهماتصائرءن،رجندرالإقئ"لمفولم

،واطقولهـ،،طداءقواوالأزهار،ا)طهث+4ت."فأ،يةاصثأذواقءنبه

برخم"ا)-ائدةاباةبصورأتصم،ثالإ"كاندرل51وثةف.،ة4ا!)ا.جةو!اط

ل51بهاثت!رماختقفقالأنهاةظرأ8ثةتورثكا1)-كار4ة!)امنءإي!اولاخلمب

.،801!1)-ا%رة40يعالة،،افلأ!اروسسء4اهـرنخ!إلىاإءل!ن4المدثة

:%وىةاا

بدأالذى،،-ب!-)افنهواثصقهينااإ-ثحهثنضد5يرالفوفنكاندلة

أما.بذاتهئمظزنا)ةارعهذاقهل".ىمللى-5ر-كاتألأئه؟اف!الرالقرننى

دى1،1زوامهذ،1.1)،كة؟-4%دء4ق.صهمأالذىالةن"ذازإن،4الفبالةاجةمن

؟قابروجدتض)ا"!ور"لماث،لذكالأمث!ن-"أن!و.8-تي!"االةنءن

روما.بمقابروجدتض)ا"لك4تفوهىاراخاةرنافى،إالإصكفدر

نأ،ا)"دار"*رعز4تالإص!درءدتة،فيها،تاصالذىنالةاهذصتإهوأ

نءا)عخه-4ةة؟لمت.اإسيحىالةنالىتهمؤثرا؟ضقاصوا،ا)ةديمأا)مافىذاع

وحداتءنةالإ"كندرابتدعتهبما،مليت"رضأو15مشاهديئتزأنخاطرطب

اراجنيناقرافىالدتنيةئراله*اكاةتإذ.بماهـتإقةوظإمت،،إ"ذاز،رفية
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كالطبور،بةالدنهيرارصمءلىتحئوىالتىا)ة-ية-اءإ!هورحازلةدوإظاصس

.النبلنمرضةتيءلى4اواقهوالمناظر،وا)قنصدي!)اوءناظر،والأزه،ر

ارخارفمنبومبىفىمعروةاكانءاكبيرالىحد4ثفهـىيئالمعمارارخارفأما

.،91"4ءالجص

على،-ينالةدوصور،وارههان4الأساقة*ورمننات،إلا!اد،ةوما

إقصازءتإلىترجع"تيالأتةوناتءلىأو،ا-ادمىوااظا!سةينا)ةرةسهفاء

."91!يةاإصرالصورةبهءولجتالذى)نصوالجغهاعلىا!ءت"رنكاا!،نينالةريئ"ذ

فىأيض!ا)قوة؟إاخ،4رردنك"إلابنشأالدى،ا!االميالمليىا!ثروظل

يئتزأتيا،،.الجصفارخارفى،ذاصماصفىذلاثيئضحو،11-ثحىالهء!

،(واظا!ساراجرزينالةفى)لهيياإ!حراءا)جمجواتمةابرق،11،عنائى

صوومنمو:ةلاءلميهالعخور،رىوما.(\؟1"(ا)حا،سالقرن)طبووسمابر

وجهاتةاصهليفيتوفىفىا"لمهضالأثرر!ظوزد،يمر.ة)اوباطباةبةجض،يةءصر

وكهمثمف.ادب"ىا)فنإلى!ضأل1،4والققليدالأئروهذا.تعبيرهر13إظو

،بماإم4)اباصليو،يةالمصرورلا!ابارز.ااظ!اهصءن،لوآ"!اء!اينالوف

وسيهناراؤةاءا-يففوفى،"يةاءفى4اإ-ع":ةالأبةوناتصورفىذلكظهركا

تحهلاضا)المهب.إت(القلائدءنفىسا-لةثإت1)تيواظاهـس(،اراغا)ةرن)فى

نهايزأتيأ،ثجابرتف!فىاعلفوظةوارير"ةوفى،ارهبانو4الأصاقةصور

صورءن"*رضه؟ا؟"ثواداضأخرأقثلا!لهمأنهـاإذ.اواقىيةاطءاةورص

.آ311"رالأزهوا"طيرر

،مححوات5)امةابرفى،ا)،كخائىإحدىفىه،أنذكءلىالداهليومن

و!ؤالها،ها!ثإأرفىمةءلى،نظامندواثرت+ة1)قا،لا-صرادتبمو"ربتازدا؟

http://www.al-maktabeh.com
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ز،رفيةثذء،واطنيةالجدرانأمار"وم."؟13"روط)اعاي!اوقفتمهمانصورلأخ

ا-لامال:ءبةرمزصورءن،برةنةسا،ةا،أ،رىصة8ة3قي"بهتحاتوما.بحىفة

ثيرتأعلىأثضماتدل،رب!)او،ادكةب-4؟4والأءل،ان!يوالإ،والدعاء،الةوادد

.،114"4الماءباروخ

بالطلاوبا،تفظت""ئ،ا؟ثلةرو!)اض"فىضاأالأنر"ذاحقي!و

،ظرسهث،فىاهـونيهذوالقديصىصورةفى15إشاهدض)اك،،!)اظا84ا"ا

."11ه!"الحبءةدءنالعلىابزءفىةك-!الإاوصورة،طبوةس؟!ئ

ا)،عتابثل،ابثلةطوطات21ض"فىبازيازاللاا")بكأالأثروهذا

أ!4ةلاحا"ءح9اكاعد!ارحالة،ألفهعوزماسالذى،4ه"ء-ملاا!فاءا!)ال.(ا --"ربو.+رو!

رو")اب4زخرفةاة"ةهقا4"وكل"رىوالذى،إلهةرا"إلاسبقالذى

وفر+11(ةةثخىتالد)الدرخوثل.الميلادىا)-ادكطنر4)افىمهصفىمو"راو

!ش"ريو،الاعهكاةدرمىا)ةنرواخ!نتمتبروالذى،لا59غلهاجوزيهإلىبو-ذ(ا

منث+تبرفةمكانات2!عاوعاايرو!"أنوالوا"ح.،116"نءراذةسالىم!ثأ

اإ-.جية،4تالإ"كندرفى،إق،الةن"ذاأنجحوارا.س!ءقأثاهمةاالفنون

يزدانا)تيالدقيقةفالصور.الهاء-ة4ث"بإاا)عةببفهيرو!-نة35

نأعلىتدلإنكاا،بارتسفىالأه!4آ-عئبئاإةوظ41ري.از11عتاب!ا

منالخكاو44عليهازطوتؤا،4بالإص!ندر"دثدوادمزامير-!هوير

باطاقىليرءلمها،اراهيةابراو،اوالألوان،ئروالع!ا،وارهـوز،ا)+مثقمناظر

ءثلماصورتنبرهلالإيةةالإ"كا+دروءور.الا"كاندرىالةنروخإةقةالمطيد"د

.،181"!*!ا1إز

ر!؟عليهءخرسا،الهليذ44فيد،ابثررتزأالتى،ا&يحبا،ؤلفاتهذهإليةاو
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ةوبنىناإو!خ"ارءنةعهار!او،الأ!ة4الةإء!ورةمخكاوطةمن،حديثا

صارأنهوارابمخ،والة-ادإتلفاهـنأ"ابهاثىء"وربهاقترن،ا!ردىاءلى

المةارنة"رتفإذا."؟19!صىمل!ناا)قرنأوائلنىالهليا"صرفىيرهاو!"

ةط،ارو"ودفىلأثكالتى،اكطوطةهـذهينو،كاوزءاسمخطوطةئن

اروحفيداتا!ات،3وزماسفىطوطةأد!،س-ثوولة3"فىن!هت،بينهها

.(،ث)المهسالقهطجةةفه")اباهـةازتيخالتار4ءطوطأنحينءلى،4-قيالمك

.ذ"إلىيةنى)غا،رو!)ابوقىإمتهايينهاإتزقامالذىإن"ااأنالواضحوهـن

رت15وأ(ا"لمية!ةءن4قيةرةبةضرإلاقوتةظأ1)تي،ييناوطةا-كانامنالذ"

ارعم،ذا40صةوتبينقىديدن-يولذا."12لا.4القوباروح4اإ-ثحبةيما

(1،هففىالحةوظة)أه59ة*تا4!سدعورديو"ورفىناحظمثالا4فيفنا"ظ

الحليةأنءلى.4اكحرزثواإوثرأتااللي:يم4المؤثراتإيناجتزالاهمنكانما

حهاأسلوءنثيضار!م4فىع)،دتأتاسورلأننظرا،كبيراحيزاتحتلأ4وارخرذ

1)ةارخمخكاوآ،ع!ورذإنولذا."121!ر-أثزءنفى!!،3ف)اا)ثصقىقارض

أنءلى.الهاء4الماة-تيةاظصائصمنذلكرب:،و،اصاخ"أالإتمةللم

الاز!ال"تجيجةبميمرجير"فيأ"ابها،تجاهماوا،رو!)اءذهألحوبفى4ستهالمك

الجالمنبةدراحتفنماتالتىريةار"!ورةب"افإلى.الوطنىسىالمهبالفن

دز،اإتوصلاتزهيئةن!صرجرىاللافى،افساهائرا"والعذراءكانت،اليونافى

الأشخاصع!ورنببوالى.وارضح،واإلاإس،،القا!فىمحليا4؟اطاقئذن

اتخذتيئآخرناسأر،ص،لمهفسية5أص!رب!تعتض)او،4ئكاالملالأحدكالتى

اطركامراعاة،رعهم،عنديجرلمالأث"اص3ء+خاأنءلى."122"صاميأبار"أ

وكاصه!مأصطنواوتد8ابلتإفيلأسلوبنحوءلى،كلهسرصاربل،واطياة

،4الناريخبوالصورةالرسمفىنهااذالاقياهاتوهذ.."123"ةجاولمقدسةأبقونات
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أيض!وتكاةل،ا)صيرابيوممعبدري!دتتمتلض)1،ارصوموارو!)افىأبفرأظهرت

."؟24!ى:واالمهبأطلالءلىوازف!وفبلزيركا)جطر

الاماوكل،لة"ءقيمةإلا1)فنية4"ةا"هءتطوطة21لهذهلهس4.1والواغ

بعدبكاءصر،دثاكىا)ةطورءن،ءحما4ما)-ةنحلصإلىم،رت،31،أهبةمن

بة،ابذاارقة.نالاىةدرىالةن4إةاز51مالءةاففى.اإ-ثحيئتصاراة

مةذ،الهلهينضدفملرد*ن،دثوءا،ا)طليقاطرالوا!،والأةأر،

منفيهل"أ"بكلا،وعاىفنترءرع،اظا.سا)قرنء،:أو،ا!اف!القرن

ءخهال.،و،ونانيةأ"أليبءنءيىأطوىا!اكلو-فى،اتكىقي"اا،ؤثرات

الجذا.دةةفر"زلاءنارزتذهسفىا)ةوىا)ةن"ذاوقؤلى.4صلمهجافةاتجاهات

ثرتوتأ.ال!افيلأ"لموبتخاذاإلىو-نرع،ثونالا"عةدضبمازماقاضا،"ةي!ئ!لا

،اوفى!والاقي،5،الهليئ-ضالاتجاه،اكار"يننيها!جتالاب!ذيئ!مزةطة

أ،المايذ-ضوهو،الأولاهألاقيأنغكار،جننإلط"ةبماءسةءاشاا!ذيئ

)ظةإيمزأنءلى.الأذوىوهو،.رالآالاقيطه4"كازءنقزلىأنصتلمه

وصور،الدينيةرو!)اإيتاق!اكلق4عت1،وخدرىالاحالةنءننةلمت

،؟يهز،ظ،فىيرها"!ور*نم،إةمنا،-وظة"،ايديوسكاورلدفا."1آ5"طوطاتالمش

بهاشترتإطبصورإلاساليما،ستبار،ز114"ةوعا،لأة!س،*43!روأدابكاوا

رو!)اءنبهما،لدتها،ذلكعلىالدلإ-لومن،ءهخرفنن4إلا"كفدرية

يمواهاض)1،ناتوابواتاتماة)اوةولطاومةاظر،المبور"يمةاذتو،او،يةارهـز

."126!الا"كندرىنالةأصانذ"

افحت:

كاناداحمةب!ثمد.،طإنهط،متحةاينءحرفىوفى،"فاكمنتفرقوءا

ذةذزمق".وا)-ادمىاراجن!يتالقربين،ذى)صماطءن(4ثردن!سإلا)4تالمءس
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محاجرجبن.منةصاخ،ةم!إيسثخرجا!دى،"ولقىطبراامخداتجرى،ر!بم

-،اراحالقرنإلىترجعض)1.اواد+4الضوابهتت+صالإصكتدريئأنوادروف

،-وبالمهوالتابوت،كوأحتانى4؟"ةدبوتتاوعذا،نبالفاتيوالم!كفوظة

،،الأزهاركاليلأمنبتكونض)االتواة؟تهذهرسومد!حو،هن!مليةس؟دقل

بالةنا)ةحتفنربتأ؟الكرومأثجارنا!خأبينير،ضونءراةأطفالومن

قو-إا"التىكان،ا+اخاءن11!ةوء"الأدواتا!تأك)ذ؟مثمدؤ.الهلينى"72؟،

،ا)طخءن1،!فوعة،4"*)االالأكلسنؤ-كثير.نجارت،أهبةءندريةالإ

ا"اخامنالمصنوعةالاوحات-لماثلاسيما،4ثت-يفإ41ب؟ا"ألاخيرةءتتةثر

ض"ظتا،تةض)او،4الإ"ولدرث!*ة!قءإيهاا)حثورجرى1)تي،والعظام

نءا)حكندرىالةنبهاثتهر؟ا،و"لملهارونقهافى،والخاءساراجالقرنين

ا)-كارسيعلىالحةفىرةهةاراهرو!)اومغط.والأثكال!821"*الأصاليب

ات()،ورر"هأاءرائى"ور!:قض)او،إللاثا،!كابكنيماصةاعلفوظ

وءنها.**!129"رسانة)اوصور،وما)رمرأخ!مانبن،سو"؟و،!غ*غة4ح9

الونربكتحفالحفوظة،ة!ة*عكا*هـ!نيبربر4قيحة4المعروذالهاجيةالئحفة

اإتءس،سالفارهيئةفى،بحيئ!اى1،قة-طةطينؤيهاقةلض)او،)باريى(

تئه.،التحف.ن،الةن"ذاأنضجهماوأروع.يونا(ءسيحصااالتىالهيئةوى

للروعأثرمنا)+اجيةالتحف"قهىهـالكسو!زرت-الأستاذأدرك*(؟28)

!ف"لاتخا)تة!لأسهوهى،تيةةج)!اوالمؤثراتاليواءثوجودءنالرغمءلى،اوطنية

،الصفاتمنالقبطيةت"كاهتءوءةفىأن،براعةدوأظكر.ةم)ناال!ندرية

.إلا:الاكىمجنيماصةالحةوظار،رصىةرصفىالحفورةاحوراخصا"سمعيتفقما

رئ.ألالهنوقازديادكلدل،اوعائلدقاجونقأوالأشكلأءالأصايبتةميرءنحدثوما

.لإص!ندرىاجد)ءةلماؤلبفاو،المصرى

هة!س14:ول5!لما!س،4،!*،هـءلأ!!،أ!،8.0.8آ.:!ر1)

علدبثثار)-كنو،نوخىغه.دعد،!مآغة4!!(تيا"ور))ححراضاءر**(،92)

.رلزهاءصاباتيريهنبأيكل!نو،بةبررنات"جواذأأبايركبن،جمبتباعرافكلفتيات

.(6؟ص،القب!)ىالمت!توجاتمة:"-بةو،شهتماهرسعاد:)انظر

مصر(حضارة-92م)
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،عرمل-هلإصورتمةلاتيا،ا**ة*"!حتريفولكمجوء4فى،اوائعة4صو!11

أروعمنوتعتبر،المقبرءندوالةدإ-ات،المةدسالقبرقرب3زؤفىيتطون

بتيشنالدقمامةذاويم،"130"اراجالقرنإلى،خترى)ا"-!درت"ا)!ةيمةالأعالا

د"أل:اكتو،ا)-لمدسنالقرإلىثخماتاريرجعوالتى،ا)برتطاقةالمضرفاعلفوظ،

.،131!!صالملا

ء!ردشها،فىآؤارأخرىيصمأنلى-4،ي-!ب)االأ"لموباهذ!رئة"امو

!ءحفالحفوظ،!3*ة4ا)!رخير،وقدة!)اذدثالضماأيةندرالإس!3،ور5ذيا

."؟32لا-ضةاالليئرالأفبثتجلىو،بمبراهااءزدب"ور4ءإث،فروالذى،برأين

نروعمنكان10،مهحرفىاإصنوع،ا)ماجءلىالنحتفى،لسأ،تاعلى

كلءفورهوفيماذلكثتفهمحءلمرث.اكوأ؟باكا!ثلاكطقالتقلإىالأصلبفىو

بين،مرزحاا)ةدتحايمةلرهحممن،الاوفرت"تفى4فوظ41ا)طخظط

ا)ةنفى،اكحرقيةالمؤثراتتةإةلازديادءنكانوما،طاركة5)امن،،فائه

غاإ،المؤاثرت"ذهوأزدم."133!االليةستهيخاترالمؤ،انبإلى،ا-كندرىا

"ذهفىذالمثوقيضح،يا"ور!-انأحدثهاأما،س""!ندا-لجاه

وز،رفئا،فرهاجرىاتيا،والاونرةشانقاهبمضحفى4اعلهةوظ،العنماام*نالوحات

.،13،!ةورة2اار"شفةن!ب،الأواناك.ددةا)زخرذذحاتإذلكوةيمالأوان

ا،ذ"ومجات

المنسوجاتوفى،أواإطرزةالمنسدوجةا)ثيابفىوالأ"رباروعس*،وألمحظ

ادكنائى.رخرفةاإ-تخدمةاإصبوء4الأقث-ةوفى،4يرواطر،1!وفه"

شهإتدكاا!،."-و"إتءنءباد.()ثيخنتبوىوااخميمفى34غ!شاذ1وماجرى

بالةنطج"راماعلى1اإتباينةوزفارز!اا)ثا"قبماأ"لمويدل1)تي،ا)قكاح"ئات

.آ135"أغراضمنإ)عندرى
http://www.al-maktabeh.com
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ولة2-)زنظرا.البيزنطىالفنفى"اصة4أمهلهاكانالأقشةأنوالوا"ح

نءا)ما!فى،نثرتهبما،اوساءلمنغيرهافازت،آخرإلىيولنءتئةلمها

،وأ"م.ت،يبنالم!رأعالعلىالغاسزأوتفت.وأصالإمهالثرقوضهوءات

."136لا،با،حهالأرةوناتفنر"وخفى،ت14المخطوصورخ.

بلينىشاروأ،4يخهالتاربكفوحىاتهاالزمنيمؤد.نتثنيرامصرأنوفوالمعر

كانئ)1،ا!!بوء-"اوفيعة-وجاتالمه!تر!!؟ئمرخماكانالى،،1)مهةطر

ذب"إإلى،يةاإصراإمها،نمتحهب!ضنأو.الأفشاعىصورأرصي!اءلىيرءم

تازداة،اطربرأونإ"ح)ا*نمث"رثذ،الملونةالرفيةالماتو"ات!ذ.

ك)ذإلىضهاف.بطمأو"ضائرأوملا"سإسااتخاذهاوجرى،بالأوانغالبا

ا)قدسةصورف!لمقئلض)او،4خاقيدوفيفىت+ةصكا)قي،ءصو!ةتا"و-ت

.،13!"5ال"4!س!ة!سىم:ةثا

4را،ءساإة-وجات!نكبيرعدداكقشافتمةري"ألاا)تواتوفى

يخث)نهةوىجاوفى،هـصمانه!اإلىةونا"تراأثاراتيا،؟!يم()حابوله"وبا،فئ

4تجبمر-أةطا،تاجو-ةملا"ذهمنف)ؤتأنح"7ح،4"ايينجاتط1)تي،(عباده

،زفارف!نتاجو-8)ا.ذ5"إإزدا"تفا،المختلفةط15والأايمبالأصاءن

اتر4اإؤفمااجتمع1)كأارخرذ4أنعلى.،138"والاتتلاف1)خبايخا4ت)ا"!أمف

أثضاالمفوجات"-ذهذفات،اءاحوفا"ابعا!ؤذت،وا)حرقه""ث8عالماه

،صوالقة)!ثداوزصص،صخاثلااومور"،يهرطو"لااظرلمناوا،صءالأثار،بص

كلالاختصارإو:،،رو+اكرخ)ارو!)او،ا)سيرك،ياة"نةده:-)ا!وووور

.،139"ىفر"زلايةالإصكفدربةتطب-را*ءا

من!وجاتعلىرحمت،المةدسا)محتابءنمناظرأنفىآأ"وظوالى

"حيثاإفارنقهذ.أحدففىطرف.4)"كانهصباوا)فرلمقراة"ألافى؟"ال،كغيرة
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يتائ.!،الأسوديئنيالطالقديى3رنلرظ،المئهورينالشمداءمرء!رى

ية.رمز؟!ورة،فمزصيطثربأسفلو."!ط"لاكأ4اكيحبقوقيدمناظبز

الخلص،أيدىمنالمزاميريقلقى،بطرسالقديىرسم،المسيحمعبزات!ثل

."1""*وفيهةب،لقدمذععت؟-4ابحبتمةلوصورة،(ابح)

"،3:يرةأ"والوت،اخقلعل،ا،-ثب"ا)عت؟-4نىمأوفو5لماووفةآ

.قرسهتإذ،المنسو"اتفىالجديدالعمدممناظر،القدبماله!دءتاظر

4!م"ريةبرالحرالمفوبتقتارةويحىدث.مةوازيةصفوففى،،تامر

.،ص).وبوإطرصالةدت-بئرسمبجرىتارةو،يونالمصريهواهاالتى،ف،وث

وفى.،نجات10إ؟ح!وفصل،(بيخن)د1)رجاداهبميدبأ!س41وقد،واقفين

."؟"1!الاوصاتإ4أفه"نتبرءامو"راورو!)ا.ناإة-وجات"ذ.مىا

.صءسفىادءبىالفنءنهءرزظأنقب"ا!يةالممركلتالمهحوجاتأبذاو

"،أا+)اأنحاءفىتا"و-ةملاهذ.انتشارمنكانساإض!أ"!ورةاإذاأنهكل

ا)ذ-وجات،لمذ.كانمالأدركنا،(الشرقيةسبالطناةروما3نا!سز،شتإذ)

العاأأءاءقالةنقأثرءن،ا،ةدسا)-كتابمخاظرمنعليهانطوتبكا

،؟42لا
ية؟ا،صرافاذجكا"ءاكل،بهالقرنظرآ،إيمزنكا،وحرصت.طسيحى

المهروف.،القدبم؟لأثرصلةعلىالهحزنطىالفنظل،الإسكندريةفهففل

اكسقية.ا،ؤثراتاشراربرنموذلك،والأصالةوابىلالألوانبتحدد

اك!ويرزنلأننظرا،الأيقوناتفننموفىأيض!سوأسههت

افنفىءلممج!،المقدسالكةابمني!ستسدةالموءوعاتأحاطلإسكةدرى

.،143لاجمالكهالهلينستى

"له،بعمل-)اوالراج!ريخايخاتراءت،الإصكندريةأنمنارئ!وكل

إلهالإشارةمنبدةلمر،وساالمالممظاهرهمعظمفىبهيرطيفتيةمدجةأخها
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نألمذ.القديمةاليونانية!تقاليد4حاظ.تعئبرالى،.المديخة+باثبهااختصصصفة

مؤثرات،آملادىاا-ادسوااهسا!ازيمنالقرفى،.اليهظرق،.السكندرى"ةن

ظهر،ا؟!ذاباراغ9رصوبرىالأسلوبجاةبةإلى.!فرقية

ينقذ،اواقعيةمنجارفتيارةأخذ.(؟لخالحيلالمتعلق)التقليدى"الأس!ب

نأ،ذلكوتفير.جميلةر!لعةثارآءن4ـهذ!مل"االتقالبدعنصدرءاالى

منثخكانإغا،افنافىتحمالذىالوبدا)ماول"عن10الإسكفدرث"آ

-واإءنة،با)ثراءرالإ"كندريةافغرت،،ذ02المصرىالقطركلوراكا

ءصرءنأجنبيةتعتبراه!إة،والازدهاراروعةءن،ضارتهابهازدانت.وملأ

العل!ا.ءرفى"جماولا،ا)بلادل"ادقىةلمنىسأنيفبتىولذا.4يمزةطب5)ا

ندركأنأثضأينبغىو.لأ-بحى(الهصرق!هلاداطةثقى1)طاج،(أ!همهليا!أ

""."4،1،
4ث.لهولهوميهروحءنالجمات.ذ5*ماصاد

:-الةومضالروعأهـ!

منزلةقلون،الأعاثبنالبلادعارسكانأن،لمهصاووماىا)فةحعلىتبتر

منجنونهءا،نيونوا)يوناالروماننو!وت!افيف"وأ.باليونا!،ذ*م!

فىالةحوهذاعلىالأمرواستر.ناوزلا؟قيهواأالذى،اوطى!عنصرا"تقار

،لموسكوبرإعبابمنضيئايةسالمهثاروالآثيلتلقالهتمالمولذا"لهسالبيزنر،

والعبث.الإءسافءظاهرمنمظهرلمإلافيهايايرفلم،4!مأة!!اييدىوجان

تفكيركلمنوتجردم،بابليبنالمصراتهامفىال!تاببعفىموأمعن

.،؟80،قيع

المصرثلمحنماذ4فىيميةبالتطور،الئالث1!رنمنذحدثأنهءلى

المصرىالأساسجديدمنفظهر،إث!فجهميه!زبرنلتخهمبفصلظلالاذفي
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نةس،،اوز!ذلالى"والى،أثضآت8و*ادكاظريةاالاثة:4ازاء،الةديم

-ءىر*!ااي-آو،يرالجزاقله!وفى،ا)ئمامفى،ا)ثرقأءاه"ائر!(اظاهرةا

"رى"ا)تيالفرسدولةبفأءثر،ت13؟ابلاثفى:ت"ااظاهرةا"ذهولهل

واقزفت-،4؟دالةالقوميةلداتقىافتنبطا!نؤفىكلةئنصامل-)ازءقأ"ثاؤها

ه"246!4لاملميذواد.)اوالكراهء44ة)اببروح

"دث-ا.و.القهلىالو"4فى؟"ولا،4ءسداخلفىالةوءيةاروخاذب:ص

وهبتي3أحماهـنلكنرءلىبتروءا،اوعاةلمينا)-كانإبنا!-ء"+4اةةثارءن

11ننمارا؟الةومهيخاطكةتلكثجع،وقو!م3بكاكا)تي،ا)صدردسا-،إلا

.آ1"7!يةةناالبومة8لاؤةثدتد"ث51*نعر4ث"5-،41ة3ز

اة4اإ،ا)+وام؟ينا،-يحبة!الىالدءوة4اهداث1ءفذجرى4أةلم!روف9ذ

الا!4إلىالمةدسة1)عتب4"رت"رت،أليلادىا)ثالثالقرنومنذ.4اوطف

.واكضهإت،ةمةيوناوفحرءنالمؤلفةالةبطيةبةا)-ع:اةمثأت"ذ4وءة"القبطية

."1"8"تام!ملءءن؟وطيف،الد،إات!)اءنأخذ"4ط!ب

.8الضطىالةنهو،زومىزنالظمورفىأخذ،أيضآا)ةا)صالةرنومنذ

."149"ةيقرثوءواول،يةمصر!!،اوء،4الهلهبالمؤنراتفىلأدتاكى

"نرفىواالذيئالأصليينا-كلناأن،مهسفىا،ةحيةانةئارءلىوتر-ب

*،اطرفوأوباب2ص)اوحونالظ؟ثلمموالذيئ،واطر.انوالا"ةبدادلهنماإم

!تأهمة،!من.اكما3واإدر،اطةوقكةخقارومانزمنلهمركانأوالذين

زءت.منذيينالمصرأنذلك.ةلمردهمفىلهيةوءواأنح"رالذىبالدوروأصوا

منكراهيةوكمونهماوايخةأ،نيينالهيرنا3.طكمنياك"او،!وء3برءم،بميد

..وتدميرهم3تحكايممعلىرمم!نيئاكوارومان،بمرورون!3الذينفبينلإوناحتقاروأ
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مىةتيبكاكاون*شعرنيواوأ،يمزنطى)ءاسص+)افى،3تيقهابذبنرالمصرسا!م"!ادزدوا

القرنفىوافصار.2و"خطمثمورممثماخواأنإلي،عابرثاؤمكبر3و!ؤمم

وأءرق،4تالجمىساسان،ألاأزدمإلىيذهونم!أ،يرددوناليلادىا)-ادس

."51"!ئرالعلوما"و4"!ةدوا4إاا)محضا،تراعفىل!ة)اءنلبلملادماآ،ارةصضلأمما

4.ةصا!!،أالعاقييدكللكلأن،ثصتنواأنءلىيونا،ءسو،رص

الإمبراطورةوأن،تينا)ءمر"نوةلههودو"ءيرسؤسدقدلإأنززهموا.أجدادمم

،طمبهتفىثولداجاإ-أنم3ةثيريهبقدع،و؟ل،4ثدرةالإس!كتولدتاتيودور

ناولونةو،اك!ار.اللهأرض4ءسواعتبروا.4بطيهسبولهاقلهو"رفىبل

الىإذلاثبرمزو،الخاصحب-،اعليب!لالذى،1)برقى(سهـمان)"يىون

."؟5؟"ر!!ةحبوا.نزتكا4برزن"الأاظر،ارث!ءكان،في-هـ!رل!إ"لإص

ءةد-ا!قوهـءة4العاطةاةجعاثعلىدلإذ،وءخزىدلالةانياللهذاأنولاثك

فىالاندماج!صاثهوأ،القدبمبتاريخهما):ه-كءلىحرصوالذيئ،بمنر!!ا

.،152!نامووالرا)يونابكا

4الإصكندرثقيطوزإذا،الإة-إنيصادفهالذىالإؤبمصنةهىذه5

إط*لاير،بنا،!الا4،وقمضاةاتحونيىكاد،ثدد-"أعالهزيزاءى

ء"؟53"واهيةصلاتإلا،4تحلأالتى"هيزنطيةية!الإءبمرا!اور

ا!مجبض:

ل.ىق،الهيمزنطىاله"رقلازالت،بمصر14اء،المدنأن.نالرنموعلى

يضألفوما،لقافي!نبهتزدانوما،مناظر!نيهتحوماوكل،فيالمليطاج

اقرنأففى.تامأ"خييرأالمدن.ذ5غيزرالمسيريةزإن،عناعر!ن"كا!اهـنه

با)ءنا"س،الفبوممدنأممءنتهلهتبرالتى،ارصيخرىزخرت،ادا!س

علىادختاص،والتى،-ةامحنه1أظمتهاالقالةةادقءنفضلا،والمستع!فيات

http://www.al-maktabeh.com
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1)-كة!-ة3باالممروفة،الكبرىا)كلنبسةأرلجخوىإكان.!يمر-تراج

كا(يى!ت)اهبقطوجرى،عظيه"(أضرحة)ومشاهد(ثوليطيةالكا)ا؟اءمة

،امياتودا)ةدث-ينعوزماو،مرقىوالةدثس،الر"لو،ء1)مذرا3با

أساءانخذت،أخرىديةيةشءنعفا،ضلا،وتيودورفيكاضوربينوالقد

"ذهأنواراجح."4!يا!وفيص،يهامونوفو،اءح15"دد59عولمونوس

نبأبئأنعلى."1ه"!سينالقدالىلا،بادينةكبيرةتاي!م"ثإلىتشراءالأس

ه!سأأوا!.ناءشاءنبهامايقعأصطءاقؤذت،وأحيائهاالتئةفوارع.من

\اخيسماذ-دالافيدكسيىثكن،وأ!طاة*ه*ش!حخارحفيلو!ينذنها.يسينالةد

دتسة)اوثارع،الكبرىا)-كنه-،ثارعوصنها"مصرفىاثهرةا

.،؟04"ميناكا

،الفيومةج!ىلااغ"رتجرتالتى،المقدسادكلإب،صوصمنيتضحو

بها،ني":داا)-كانمنعبيرأجافباأن،أرصينوىفىعلهاا)مثورتمى)او

تد5وفر-3لكاتدل،أخرىر!!أعداءأنءلى.ىر!ء،اص"صنههـنكان

باالت4كظت،بكااعطشفتالتىمة1،1ا)بردياتفكل،"يةوىأرفى"يونانييخا

زخرت،ا"؟أ40"-ء4ية!ر،ه*!34!!ح540-البهةابروتعض.نيةناايوا

منقطهةعلى4المدفيبهذ.وءثر،الأديرةبماص"خو،لأبادول!س

تفهمنو،الميلادىادس)اأةرناالىترجع،كافعىيمتقوءنعبارة،)1)بردى

"ذهواتخذت.بمائمةالقامحنائى،وا)بهايحتفلالنىالدينيةةالأمياد،ئمةيم!تقو

بىوالقد،الا.برلميلىبىحناوالقد،8،!ء3ء5نوسصربسالقداعاهالكنائى

،ؤبمجتوروالقديس،ميناسو!قدس،؟*9،ص"ريواثدإس،ميخائيل

عنفضلا،والثهداء،والضذراء،فيدك!همبوسو!ديى،كوزمارلهقدبى

ثيانأنأصاه5يهمااصامخذاأنهماولاثك،نىنيااينيصة،مونيبافو4كخب

.،؟56!4يتأد
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اقامةأضاصت،الأ"ديومصراتمنعادةيؤدىماجانبوالى

منوغيرها،ية"الإصكندرءديدةمواضعق،ت5-"يومفى،أترىصلاة

ومواو،لمسيحالمولدكارا"بئترىأءبادأإفالالاصاأت!وصار.ا)بلاد

هئاء1ؤتؤدى،صلاة13ءنلاثةلءايما)نةووأورد.-ينايقدت

لهقرنق،المدنقيلمكا)ديذ،الحياةنشاطءلىل؟دذلكوفى؟1ل!ث!ر

.،157،سدا-أا

+دل،لهبهةسماقكؤصافهااتم"ض،ا)مديدةنيةالإوناالبردياتنتكاواذا

لهتىأنتينوىنىضهمأا!ظ!حمان11-كا،4"ذهفإن،صماا)يرنانىادةءس4أكاءلى

ية،ردن!صإلابهد،المهرىاقماربرا4ءدثةأمم"تبراذ،مةعايموقدمقرتهةبر

واتخذ."158"امفيأروحهاوفى،و!ا.يخلها*ظهرهاد،،فيا).وةاةن")اءلمهـات.اغ

نءوملاهب"4وصةءلىةةفأن)-ظخ،عتيرآإلاعادار.ءن3الإقلب!1،

ا)سادسابترنق،أنروديقوفىطش،وثاعرءاموهو؟روت"وبدأثلمر

الثهر،د!مراإة،4ثيمت1،وربال،طيم.4وقد،الثاءراهذونير.الميلادى

تبلغأأثمارهأنءنارءنموءلى.م!تأوالات+طافتال"ولاإإل،والمداع

هوءيروسدرس،ثةفل"رءؤ)فماأتءلى"دلفإنها،إبودةحد

ءتعبارأناع،البيدالةائىالإفليم"ذافىأنوءلى،لو!8!2غ"هبونوأناعر

،قاليونال!فرباصتفونو،لأدباوونيم3،يينالإزطاا)هادة!نأو،الموظفين

،ياءوادكبرارهونى%ثمركانطيبةدوقأنءلىتدلكا،وبققهونه

،"159"4اتص.خاءرأ،رعايتهوقىتعنفهقل.يحين

،م!)ظبممصرضهحرلمإلافوالرثالقرىفىز"لمدف،،المدنمنادرةد!عو

الأفق.ويمق،ىر!لا؟الةدور"اكذ!واخهرواثاديئ،ني،!فل1فىيتهم!نل

ا*توهاالثىا،-يحه،أنغير،مص!يينالمسمنوالقرىالرةتن!سهـمهظم
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م3-اصفىازفىوا،؟!بواوتلة!اهههوابهم!نأءلى،اجةذ-)او4"لجساط)فةانتكا

نءاو.مميأذإ"،م3قيد"ادكان"ؤلاء"ئاقثدةءنارغموعلى.!ا

!صإة4!ة"خلقما،بهاوةىف"و.وصأما3ثروأ.؟للأصقدرآإلايئالدأصول

إ+بمزاتوا،ءباالترذكرأتضيم3وزترنوكا.وارهءان،ءادوالش!،-ين؟دالة

!!9،!لوءكهاراا،عةاب!اوأءتزواأ"ءوهاا)مخها)-كةبوءت.فو!لاو

.،96."4ا!مطبا4الاةإلىتربمموالذى،!*ح+ة"ىفهرءماس4*)أا)ذفى

فى4الا،الهللأدبهعنصءتاءةا)ةرت-يلي-كانلم4أذةذكرأنوتنبض

ن!م3له!ء"اا.ع-ث)قوا،والورعلةةوىاإروااثخمفقدالناسئرصاأءا،قاثلة

كانإذاما3واردرأن!مو"م!قن2"توأ.4ثالديها"ياليماءتيةدرةاك"إلا

اإ-ةةءيم،الكاريقءتوحاد،والإطادالهرعاقةفىوغ،"مطاكهءنيرك!طر

هـباراءلياققاا.نوضعهما""درسى"ةثل،ءةدهم"!همادقالإيمانزهلا!4

-يموسئةاأ-يندوالة،دي!شلاىرلا"كانداسبطرو،نجيلىلااقصمرأمثال،).طاركةا

.ذا5طبيعةاما5-كواثدأم!نأثكولا.وسو-ثودوب،كير)سوتيوفيل

3سياوأرئرذ،كاملاء-ي!ا.ثكون3حمااله،ءام!ةالاكفىإنكاا،ضالدالقليد

.،161،لخااص

الوئنب!:بابفا

هئاء1ففى.اوئيةالآثارءنإقىعةير،ا)-لمذجةالمصي!يمةتلكثناياوفى

يكاتشفواأنءلى،الشديدو،رءلهم،القديسيينءبادةمناإ-يبون"ءايؤديه

،اتا،صجزاجراءعلىقدرتهاأبملمبدونها!نما،الصالحةاكقهةء!ماتاثاءن

اظوفم!ااطرقو،ا)مئهمياطينمنالغابرارهـنفىمعروزاماكانثففاواأ

تقدإسمن،لههلإدمنخيرهاقهل،مهسقماظهرأن،القولتمهحو.منها

!دةماتناهروءبادة،يىأوزرؤمهمةعن.نجم،"جةالدإفاتوالمش،الأطلال
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،"،يماقدحدثا!ث،واةداص،"قد!كابسعةا،+روذونلهوامزا..د-"أءضاء

*"س،ق!4!0،4ضتى5-)ا"ثوفاإلط؟خ!لوااير،أنهمزتهـنوكلءاحدثةر"-"اس8

4ث،والتعاوفيالأ،مح!.4و"لوا.إولاووا"ورسةد!بعءنإدلا،واد.ج

نصثاتآا!لعيهكةهونعهارواأنهـمغير،الةارارءتفىهـ+روف!كان

كانوا4ث،جزاتالمهسأرنهو،الله"تصيرونوكانوا.وأدعواتالإنبرلي

اللهم،"ا-أ!ب)ان!صءنالمؤتيند"ألدعاءومنبم4اوثفالآلهةخرة+لمون

اإأيا،3+لاأقا!لياأبماثا،وقذ"اث،يازدوسا،الثهيا،اةؤواالهزةثارب

،ءةكإلاآمطرلاض)41الحة.بعنلىعثف1،ى-؟ءحي-!ا،وءنقذنا،أبد

س!لأوأن،تأ4ة(لماه"يوطإلىأتو"4أن!وبةمتيمإذاماوأرفدى

."163"ين4آ.وبحم!ض!ه"!رفيقانيك

ر-أخيطبهاالقف،يذةو.-.ت،"يراقاجوبولرسفى48اعطثاجرىا!و

ومةقذنا،صيدؤاأبا؟(اقوواةز.)ايارب،3الام!:ارءاء"ذاعلى.ةطوى

-بيونصيرابئ"يىامنأألهيئإأتو"ل،ئوس.صيرا)فدتسا!يأويا،ءبىحي-،ا

إتيلهوا،البكوأ"و"ل،لالا.!ارأسثوأ"،3ة15!*دا3*هآه3!س*8،"!ه

-،كلفى+فوءن،المرضشر!نبكوأعوذ،ين4ا)شيامنءهادكف5رد4"أن

.(163"!)ربفإلاالدعاءنصذلكو"لى."!ىضأصونكيما

ا&ادسالقرنالىوترجع،صو"ةإاذه5"صاعرالتى،4تر!!ائقاوهاوفى

!از%ر،وغيرها،والوصاتا،ا)متقوءقود،والثراءالبيععقودمن،الميلادى

*آياتءنفتلا،ثورةادأمم-طاو،ينبللقدوا)توصلات،ةمء.-إاح!)اب

!."16"،خالصديئمةءظةونية1)ةاة4الوئيةءنل+يقاتيا،الإنجيل

ءن)عليهاةطوتزبا،الخاصةإلا"رافىةي"هصدالتوىالأ:روبعفهح

بهن،وأ؟المر"لقهلءنعوث!صلاوعو"ء"و،إ(به)رر"لالشديدمارق"الاء
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نأشكولا،ا)!هحيعوالتعاجم،السليى،الزبيةعاهـادليلاإلا،يبدوفيماذن+

التديئك)ذأنغير."خرضث"ذلأعدتذاذجوفهيمنماجرتإ،الض!،الرسا"ل

دوث،وقشلغلها،ارثنبةالعةائدءنتيةىمااص+مراريوقفأ،الثدب

ع!يراله!لهللاتةدمكانبما4لأفهبانالقر+تجدبمأنإذ،ثمورأوإ-اس*

.،165"اطمبا!ة)ا.نلهؤيمايماهلهو،ا)مداممنلا

زصوروا،ا)ةاسصتييرآفإن،اط"لمبيوموالآخرةاطثاةزحرةأءا

،ءا)ضدان!و"المأثوروردالةولولذا،حاتأوزرقهلءن""ورواا!ثم،حي-،أ

دون،هنآكبيرءدد،حي-إابيماح!مإوعقيدتهم"؟ثلفىحففهم)قواالذيئ

.،166!"سهثلهفىومات،حاوزرتأإ!+ثأن

اطقية4وهذ..ق!وطئرو!ثإاقز،ت،4الث!4ب5-طا"ذهأنءلى

4:لىا،ا)تارغصور.نسفى"ةصح1،ثسالمهالةوميةفكرةأنإلىتشير

سكضماالخاصالقرن4لمث3إلىترجع،هاتوئيقلاففى.الييهت)ظىالهءسقت"*و

قطءلأرضوا،وطننا"اترالعبا3رذددتر،رىلإ"كةداالةلمهشوفبوالونهورا).

الىالإثطرة.ن،و"خاءسالراخ"قرةيخاآدابفىتكارروما.،رءوسةا

،(قوفا)ماهووطنىكلءلىبدل،(!5،3ة595)"+!+5،ه؟وطىلفظة

،الخارجواردءنباهو؟يئوبينهالتةرقةوذك؟4والدياة،اداتواله،مالعليءن

،4"يونابةرا!طاو،4إيرنانناا)-جادبيونا)ءص3رهو.اليوذانىالعا!!نأى

ءمارء9!ورةعندممائخذتأتتلبث؟ةي"باأن"-سفىو5رهذا

"!671،

"يه-"

افى:الرصصردممباص

،يركو!طر،كلخيةاظا.صو!ل!سةينقرفىخضوايينسالمهأنرلآ

.ك*اكبارأيدىفىلأضدث"النابةمنو!واظاديفيةالناجة.!من
http://www.al-maktabeh.com
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كبار-طبة"ظ!ورمن،اراعالقرنق،مصرقماحدثالىالإثارةوسبق

للاءرضيئالحائز!فار"سابكل،م!ي"ارأتزدادأنعلىدأبواالذفي،الملاك

منجاورمممن،تهملتهبضايخضهوأن،-ايتهمتحتيجهراأنوكل

-ك!ن،اؤلا5وأخذ.أؤفى،نإلى!ولواأنرلهفواأالذيخا،ارالأ"رلهةلايخا

أراضيهم.داخلفشبأفيئا!تقلون،الذاقي،الجباث،إةضل،"محبار

ثم،اظاءسالةرنفىءدد!وازداد،الاقكاايينؤلاء5ثصوكأوافتدت

.الاقكااءيمثن!861"لاها)نهمن4طهةا)-ادسالقرنفىمغهملفتأأنيلهث

،وردأن"نر،؟ؤشذاكالب!دفىأ!ث،منالةفةذه4ماكانولتوضيح

ا-ه!ب)ابمدينةأقامأنهك)ذ.الطبقة"ذهوساطاننةوذعلىلدلالةاد"اوءنالا

!روا،واث"ت؟ء.ءو4اإديةب!ذ.حكا،أبيونةأعروس،ةعبيرةأصر

ثذكرموأ.ةدا.-)اأمحابإتةتونز!هاروا،الأعياتكبار.نةأحمم

"،تي!)اوةاصموابابأرءنوأصهـ3،ا)-ادةنكبار4أغمعلىالاا)ناس

لا،ا)صاهاإفاوظاا"لمواا)-ادة"ؤلاءأنواواف!.العرتقبمبدم"ةاسوفاد

،ه!8"ة،ل!ث،الأءسةهذ.رأس،أبيونأنإذا،اوفيعةبالرتبوحظوا

ا)-نواتفىابظوتولى.!آ8دا،حح!ح9!*"ح(5،ة!د!الكبلهيرارالىوظهيخة

ا!لازانة"ومتولى،الأو"ستالىوالوالى،قت-دلاوظيفة،538الى523ءن

لقبأبخا"،.نيكثنواتخذ.ء439،ةال!ةقالآخرابنهوصار.،ثالإمبراطور

ولط.،الأتاء"ؤلاءن.و.!*545ه!،حةحيالأوليق"بطرولقب،يقبطر

."69"الباجارك،وفيةم!مجماء،وثتل،طيبةدوقه،اثنان!

ءالإدارةنى!-كانةمنأنرادهاأحرزهبماأبونأءمرةف!كتوأ

لإ،ا)بهنساحولب-خلا،ةم"افأملاكا"ازوابل،4الإمبراطور

؟(ل!ذخي!صاا)ح!55.51)9بوا؟سكبنواقايموق،الفبوم5،ر!أصائرفى
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الأراضى،منبمايحيطبكاا،كالمهاأإؤرىكوا!ق!أو.تا!؟ا.نغيرها."وفى

على،(كورتان)مةاقانا!متألفة،1،الاتساعءنضيماعهمت!ابو

ادأةروءاش،س"ءفىأ؟يونأسرة4ةيولوازدادت.ءنيماعونتكلرأكول

غرتهمءاإةضلو.الأمراءتميماشمافيكل،4با،دليةمر!هقفى-،لأسش

صادةأ!همعلى3أرافىيمإأؤاموا،الامتيازاتءن4ابيز،نياالحكوء4يه

.،170"إذطاءبونط

أناو:بلي!الذيئ،(الةلا"ون)الأقنان،الأراضى"ذهزراعةوزولى

منأو"هصأأن،بالأرضارتبآطممشدةءنبانم،أرقاهرويدارويدآأفىءوا

ليماسو،عهمومتا،كمثيما!و،لمماطةوأ،3!ئ!-.ط،ا!بواةرت11اذ"تهـاقوماى

قوءنإلمةتلإدارةعإ.!)ا"-ذهوخص+ت.يهادروهاأنم!-وب

منيث"5الإدارة"ذهوتولى،الإءبراطوريةا)!هح!إدارةباففما3اتظثا

ا)!ا!14)ءصائب4"بار"ولىالذى!والك11أنكل.4ء:إةفئاتمن،ا،وظفين

*+!مل،76*اد*،7مئا-ةلانو.زري"إ:اعأنذإك.عقا-كاتهءلىالمةرشة

ال+ءحخ!ل63"؟ا)فىسا!-جابىإلىأو+م5756+165)ةمح4جبارمتولىإلى

4"بات،قءلىفاالأفىطاا)بدءنل!،ثءص"وى،طدةيكانأالذى

روزعأنواجباتهن.و.ءدودتب!رمقاةل،ت؟إ5قىد!ةتضى،ب!االهس

خ*الأ*+7تاراط،13!ي)إث*بيوأن،(1)فلاحون)الأقخانعلىا)ضرائب

"ةدآل"!!اثودىأنعليهوامأوكان.الة!راهثءن!دز+4ثإنزمونبما

عينأ،قييالتىا)ءصاهتأما.كاالمالك4،زاةهـمتولىيادةإلىا)ةساثبءن

،انتبوىإلىاصرة0ءفيحملها،ك)1،1"ةند؟ظالىفةؤدى،القمحامي"الوس

.(171"الدوقيةة"اةص-

،فيلر!ب-ير،صغيرأصطولأبيونلبيماتكان،الةءوهذاوءلى
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ا-مهتءاأنعلى.البةلإرم"اب!"واتهاث،ءمظ"ندآملأ،ة-3أتصمواقئذوا

!ة،الهزلا)-ولنرعبقزاد،الأءوالزاز!ةاوتة+)اءتا؟ةد"ؤلاءبه

"الخاصالجندلإاتخاذيررمنونالقاأنمنالرءنموعلى."ثاتممفىونتطه"يعودوا

رجإ)كلىح"أذ،ا)ةاأونءنأقوىنت،كاالإدةوالشفر+)افإن،اإأجوريئ

مالك،كلو%ول.فاصحرس،وخيرماإوفاةكنءن،؟ءستام!"ثلا

،"30،0.4!1،*اظاصةلاثسط،ر"بسأبيونلأسسزكان،فاس،:سطة4)ضهت

.صوه!الاءلىبا)ةهضد510"و،4اررايوالآلاتاصية411"ا،رتولى

رذءق؟ةطا،اسباطروبماثءة،-"وةا،أراصح!مإريونأأ*مرةادأزروأقام

فاعم!،"جفآواقئذوا.ا.دواغاراتءنلهفىواقيمرأنصعثمما،الأرض

ض+إ؟لملغو.4:رىلإءكراايدابهر41لمفا+تجفىءلمطلبلدلاثذوفى،"اعهماثدبرو

."؟72"4ص1،ىلةباعها"كاتأن،والننرذ4الساطءن44ظايالإصاتالأ!"ذه

وظا"تءنالإزطاءلمهونا)سادةؤلاء5ثتلىعا،اثروةاذه5إلى!!اف

"الأءرةافى!ثتوارئفالوظاهذ.ض"وكان.ونفوذمزتيمفىم!زادت،عامة

وظية4أما.بيونأإبتادنرأءن،الأق!ءلى،ثةاناثناثا،"عا"قدوزوفية"

.البا،رعباتءنكثنفىحرالأس*لماثءلىوقفأ،!بدو+زباز!مارت،ا)جاجركية

كان5"ةأإح5)اهلو(409ش3وللؤكر،15)1،روق"وتد"صماعرامتدحطيبةوفى

رو!ثؤتثوور،الأؤدءبنءماطسليل،لها!ةلاصنباثخهرزيماتدآفر

ن!إبكاتر،ابةا)ةرأواءسأنءلى.،3ث)،ألااءندحتهالذى،الذكرافليالد

.،؟73"ا)-كهيرةالأءساتمعظم

ةإلى؟4الهيزنطهمهسنىؤايلاءددأب!ونراأ،رإءالأفوا)-ادةوهؤلاء

وردالذى،!!!!هة59أموفيوس3وأتذعرتردد،أبونأسؤةبجا

ارة4الإو"-ءررت،4راءهأووكهلهإليهدفه!اا)تيواطسابات،ا*ممهاهمرياتفى
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4لاصيردأ،ا)بمةساملاكعنآخرلكاءلمأنءلى.يبامونفوكونتإلىأثفمأ

اطحاكوزتلةب!نهل-هديبمار!ت441أةغير،البردياتفىر-ذ

"،12،
له!5!8أ8(ءذةح

،اط!وءة،ةاوء4كنىما،القؤءنالأث"اص"ؤلاكل)كان

،ألهدحممفىءهواأصهـ3نارجأداذفإ."ارء4باثعوءنصدمماصدروسار"،

،ءالأظ)ودو!تالأو"-قالهينازلاةكلوأن،6ءسالعلهباالإدارة

ا)-كان!نا)-ادسالقرنفى،طدةكانوا،المدنورؤساء،وا)باجاركات

نء!موءاكان،وظائف*نا-اد-ا"ؤلاءهد""اماأتذكروإذا.ثنالأ"ا

4الأبروثأمير"أنهو"ة،،4طجهدوقءنديوضورتحدثفيخا،"لمطان

الإمبراطوربم-تينأن،الأ.رآخرءرزفاإذاو.ءفازعدونوبدها،طها

ءيمانللاه!بروزقأإلى،(4الإفىافيالقوازين)ء"جددا"4أحدفىأشار،ا)لمثانى

نابذكلزإذا.الأقا)بم،-كام،توظااإرث"ينأسماء،للامبراطوريرتواأن

طراب،وافىارتباكن44با!كاؤل"ام،وررو"!ولةفىأدكخا،!ذكل

..وولائ!3ا)-ا!ة"ؤلاءإ،لاصإمرهون،بقاءهاواسققرارهالأن،ظرا

،4يزةطه5)الديادةءمادياكان،ا)-ادة"ؤلاه.ن،آر!بكجانباأننرىوسوف

،4أط؟يمزءن!درلما،بحةامرامناوءته،ةثيرجأحوالفى،أعلن!ل

ء-أوامرءت

،ك!ملا3جار!نجعل،الابمخنما!الطور"ذاأنكيفأتخلصبذاو

ولخطوء"درؤ!لمروا،4ابامباةمي"انلامنللبلاداطقيقيينادة"

."1!ه"سفىالببزن!اليادة

ادكأبح:

واواغ.4نهالمداطيةرالأرتجانبإلى،أخرىكبيرةزوةادكنيسة-ئفبر
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حولالىتةينادبئربمالوبين،مي)،زألافىيناكربلإينلليقارة"وجه!لأق

م!أل،الةكرىالانح!طاطءنالأقاليمفىيئاكرجالبهعرف!صا"رك"طر

""واةلمآ،اطجالمظوخ،للجما3بمبد"ةوا،3"قيءنفلافى،ظاإلايبوايصأ

الذى،الةوىركالهطر،التاهـ،ا)طاعةوهو،واحدر.أفىإلايفكرونلا

صوى""ديئع!اءءنم!حب.نلهس4أذأحدمحتىعرح.بلإ"كندرث،.اصتةر

ونيئ،تإقهيىعمج!فىيةص!،ا،-الكبرجالوأثصار.ءندرىالادثو"ةورس

ج!ذ"أنأمروا53.آ4"ةنهييهبحهحقنلينالمهالكنيسةاءإأنإلى،451صنة

الأصازة،ءنلأحدليى4،أو،يةالإسكندرأ"إقفةرئيسحذوعولامصر

ر"التوؤرروافتد.إليهم!ارجوعلابدةل،4-ةن"لمةاهمنرةصرفأت

دعوةتقررولما.ببيناإ--"اقءن؟مدو،4دا،يركطر5)اءنةب*!ي

بواا"أ،يو!ورسدأةإدافى"ةظر،4!لقيدوفيمجهحطضورثينر!)االأصاقفة

رقتاناذ-وف،"جلادفى؟ش)أنبدئذة-تطحلا18تاخيمر!وأسىصرةفى

يد،رف!ةا،فلةأنحذوها،(ئةناوظ،)ان؟"اكرردتمأذإذا"قاراثم،،الناس

.،"؟76"الموتفتعرضألافيسطإلا،أعاقفةنبئأن

حياةفىالأثرثكانكهير1،ا)دبخار"الءنالةولح"-ذاأنواراضح

ةطربرك-يدقيةقوطيعهأداة+ئبرونكاةوا3أفيكل؟يئ8الأخلإثينالمصر

.،122!4ثالإ"ءندر

المعروفين،ارهبمانءنلهر،ءلاجيش،ادبئاربمالبنبوالى2

وا5"نر،ثيخايرد11.نأوالمخقطعينالمضهم!ينءنأواكاصاء8و"تةوى؟لصلاح

ا"تكأنبد،ىءو-؟ةألا،ناواعتبرم("-ينالقداء*حر"إلىولهتبأوا!العا

،للا"ديمرةاثرواوتوافرت.،ا)صاطين"م"اب،جديريئوانحمبرم3وءرفمممم

.ةرط؟ألاو،لهشخصهإتاروج،الةا!!حادآ،تا!هلامنعاجهـاأخدقهمال!ةب

!س!"-صارة-02م)

http://www.al-maktabeh.com
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والمسقأجربن.،الأرضورقيق،وأ)قرى،الأراضىو!لمكتحوزالأديرضارت

طيبة،تجا.،يباهـونفوالقديىديرتمحفوظ!نادتدةا)بردياتوأوردت

ذه5وتعتبر."178الأرا%ىلامنالدير"وافرلما،الأمثلثاثبينمن،مثالا

ماأثراذلكمنأكبرأنغير،مرب.أبوارءجاننفوذتؤمواملمنطثروة

فىقيدةقفقهاءا،صرثوناءةبرمإذ،والإمجابادكانةمنارهبانبهحظى

وحفات.بالمعجزاتالقيامءلىبالقدرةافه33،"،صينوزد(وأنبياء،،لدينية

ءبرتجمنعليه"ةطوىوما،ا،+بزاتص-ةب،يينالممرمنالقدر-ينحياة

توثةتوفىد.المسيحوداود،أثال،والأنبياءا،لمرفكةءنةيما.دنث3وما

ارنقواالذبئ،الأتةباءارهادارههان"ؤلاهوبينبدلهنهموتوطدت،العلاقات

.،179"القانونفوقص،رواحتىيقداصتمم

ة،8الثقاءنلضه"ظءلىكافواالرهبانهؤلاء*نكثيرأأنثكولا

-مواوأ.لهلاهو!حولمناثاتءنالإعلدرث،فىدارءاثفياوا3ثةةنم

نأإليهيرمونماوكل،عتابم31ءلىة!نا!مأو3برختي،ورو\)فا3لكثرة

.3يت"ادقوأقرماحزء3الماط،يركلبطر؟اا)تاء4قهمثةيعلةوا

م3لأنفاتخذو.وما.فيه"دادلازأمر،العامهولو،لمطاحهمنةوذمأما

"تمبمنبهاثصعهرواماإلىح"ري،را)بيزذطيةفىهامةكانةمن

منكلءن،يهموء!أتديمع!بقهضةاتواتدلأنئمأداأادوالاشعد،يدالشد

."18.!،-دعاسملويدءومميسطنصرم

ن+لهنولحلهذامثالتءثبرنحيرادى،الأترث!شنودهإلىالإثارةو"جق

فديدربملاكاناذ.يةالمصرالصسيحيئغوذجكلأيهةبرلملإل،الرهبان

دؤن،ينزلأنفىيزددلا،دير.رهبانعلىوالة-ؤادةف4با،البأس

اضطرابأوخالأهـتا،يحدث؟ن،13وأعنةامةوبكاأضد،فةقةأورحمة
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اوئنيبنإلىتجاوزحممبل،ارههانءلى4"دب"ةخهسوأ.يةالديرةد!اق.ئ

ماك)ذإلىث"اف.ا)ثط،نا!جزفيتفىض)اأوثانهم؟قتن!ف،واوفذ،

أوامرهاقىدىمن4ءلحدأببكاا،العاء4الاطاتمناو،ةمنصةودهبها،ثتهر

وارعلة4ءصارعتصنجرىبماشه،ءلىفؤأفدكانأنهخير،بهـا8مندو*طرد

.،181"نطالثثاء

وءةاية،كبيرآاهتمالحيمدى،لاو،ألايخر)فى،ناك.دونخأنعلى

وكةب.اإؤنلهمويةدم4دير.قثنر43ة-كان،اءوالفةرىبالمرة،4صلروظ

حى،ثءمىبأصلو!اءتازت،مااعظو،اوارسا.لصن4الة.طبالاة،ثود.

،؟82"-""
حه4!ي،-ءروحمن4.ءاانطوتوما

ءدودآ،كانكاء.ذفإن،والئدةادسامةمنةودهثبهاثنيراعئماروءلى

يركالهطركانإذو.الاصكاةدرىالاهوتاعلمئق،دءتثثا3تفمأنيحاول*فلم

لفوا.4+تط)1،إ1)ةو4ءذرايعتبر(ثةود.كان،المةكاراوأس"لمتبر،عير)س

جو!نبهي!ثطا!و،وتةواهإ!فانهكا".إاءنكبيرة"اء4.دثو"ول

حةظتولذا،ءلمماعليهاط-را،!ن،ماتزلىا،وا)كراماتالمعجزات

."183"اهي-رد)ربملمرتظتهما،الذكرىمنلفضوده.مهس

"خاركهز!ارت،الث.بمنازتراب!ا)ءة؟-4ازدادتالنحوا،ءذاو!لى

الأ"اقفة،منطائةة!اإل،".مزةطلميندةدث)41ايا)كرءن4كةلم4و،لأء4آ

الأساقنةوكان.1)قهطء44ة"ا"وىاكاةاتهـنواثمرة1،ي!ادسالقرنفى

،12عإأا)كافه-،أنفىادسو5وهذا؟ارطى"+ةءس!ناديئوربلوارهبان

ازضفىأنبث!لايلهثزلم،المنوزحزتىالمذهبالى،اين3راطإوراءاندفه-

ا،مارص،منو%سبا،"ذ1)برة4لالميهالمةلمومةءن"ورةذلك+ةبرو.أثرها

."18"سىالمهوارطنيةالمص!،ا)ةومهءن،دكأعيرآوءظ،يز)طيةالهولآ!اةلسيلمكاص!
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صبناالفصبسى+لمكب

قتعلق.التى(ا"امةارالآبءنكبيرإمددتحتقظايوماا"ضمصرلازا)ت

الطرث!دوءلى،،ررد!صإلاءربفق.الهيمزتطىآ-طان!ز4الدينهباطيماة

واحة"إلىيماةفىتئردى(كاناكىالطرتقوهو،النطرونوادىإلى.حماألمصت!د

يوطمرمنابنوبالىبقا،أبوكوماباور3ءثءوفىحيهخ،("هوه)مونآ

عومةالا،برالضايد.ءلىيدلولا،صراءءنءباضةالآن"ووا،وضع،ثزامه

!،صةمقد-صخيرمدتة،بماتةح،4،معيه4،اوقهلءنوكان.ا!ليرا"بمنكبيرة

.ء!س،سنا!جأجمل؟أكاا"،يقالزيما،اشتهرت4-؟ةج،ءتو"طمافى

ت"وكا.الحالىاسعاذالمثءلىثدلكا،بةاا)قد"سباسم"مخرت-!اوجرى

اقه.،ةرو!ث!اا،وا"خءن،ا-ادسواس4اصالما)ترنفىبتبر4-ب!لا"ذه

9ءنكل،4"،اوءةبرعايت13،صض)1،الةوب،زارات11ومن،جاطب15يقمط

."ه8)4الإ"كخدريركوإطر4الةسكانط*يمجمراطور41

فىآ-بيناعند،الج"ء"واحزامابيمنالقدأفدءنمبايصالةدتبمرو

دالكابير13الاضطدفى3ا،تثأند.إأنه،ةرو.ألا.ارواياتوصن.4بظز!511هـمر

فه-وزتالذىالموفعوءةد،!لءلىجثمانه-ل"رى،دزلمديانوسزءن

ت!اقأنتاهصوأ.القدثسرفاةدؤنتم،4الليداءالص"رإري-إاءنالجىل

9يحبونا)فاسأخذ،صةءقدةصغيرينةءد4يرةس،ولوأشأ،4ءفبرءلاكفبسة

يقوناتالافىير.و!-جرىالذىيسالقداوهذ.الشرقبلادئروصاهـءصءن،ا!ياإ

ذصب"نوبالقرب.لاقوازلداءيار!تثصار،قاعديئ")ينيخاواذةا4بث-)ا

كلتشفى!:اههأنإذا،وا)+جزاتح!راماتبا)اثتهر،نبعباوا"4انة"ر

":4").اةدس11ا)ةبرن4رببالةءابخثرالذىاةةشافىوورد.الأءراض

."186كالاالآلاملمكتزا،ميغاسيسالقدءاءمناثصب"

الاسع/القرن"تةصت"تي،حترامواتبجبلنا4مو!"ءا)ةدثسيخةولوظات
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الحادىاقرناوفى.ا)باءىاكوكلا!اإب4زءنبلانيتترص،ين،،الهليلادى

ا)ماأا!بقاما)تيئرافىاوكث!ت.اراخ؟الإلتحةفظلازالتأطلالهاعركازت

واراغالممث!ور.عا)ءحربقاراءن،84.29سة،*8ول!!!"!كاوفانالأثر

علىارقوففى،،ثالأثرالجموء4"ذهكاثصارعمهسفىزمهادفلمأننا

،182"مهسقا!بحبأ!مة

،(ةا"جليةا)كبير%نة؟ستان4،المدفي"علىسف8ثالذىاتلاءلىزام

إدث!يدهاأصراضاس،ألأمرأولا)ننمارهـاهـ3"لمفت،والتىبثدءنر4"نا.تبدوان

أ"كيب"لاثةمنوتألة!.اظا.سالقرنهـخملقاركاديوصالإمبراطور

طولهيبلغو،4حاا)-كاغيماتالةمجازهـاأ.ءترا2هوعرضها،!!را57ا"وطخأ(***!م8)

منأ-فيصةا4،ؤوءا،4اطةثأمامإخ4ؤإز،!ترا02وءرفى،،مترا05نحو

رواخءناركادتوس4ةبجربت!ء-و.والجمالوء،الرفىكهيمرآحدابلتتز"ارف

اضاتا!ة،اتحسلض)41با%ر)االأكلدةجمالءنبهاثخهرتلما،ا،-يمحىالةن

"خالذىما"ر)اوروءة،4-؟ة4ادأروق"ينل!ةتوالتى(الوءاظب"لميما

ولما،4فه-4-)اتزيئا)ك!ولةبة-اء،الجدران"فلأإيحبطالذى،يزالأفر4مة

.،188"ذهه"1)رو!)ا!نالأعدةزيبانبهتحات

4"8"ألح"منا)ةربإلىا-ث؟ثدهجرىئ)ازإك،4-؟ة4-)ا"ذهسنوأهم

وهذا.سا)ةدزيهيرؤداكىفمك،-)ا،وق،ء!هاأؤدم""ةبروالتىالصابقة

لحنية.اصىيقع،مترا23ءنضهوعر،!قرا3،لمءنطولهلةلاتلذىائزىنابافكماد

يرىو.الةدتسقبر4ترؤيصح،الحدثد-منإتضهانتلمةةةوافذخلال*من

تلةطودهاليزإلىتؤدى،ما"راامنيرةع"دلأأةا!ؤإذ"اديتإلىا،بوط

ادى،الاعتراف.وفع!دممأ"تمؤ،ةالر"امبمدرانمات-"عأ،معقودة

الشىوعبهوةدو،ثالهوقالقدثسزهربهوا!تةر،"امبالرأيضمنه"درا-غش!ت
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*."189"قاعديئباينبينواضا،ميناالهيديربصوو،رى.وحمارالهلا

ةديم!اؤإحما!ن،ةه،تعلها،ة!غصسةكانه،المقبرمنمةرلةوعلى

،الحجاجتطها،4ديةيمإات!اابطانءلىظ"اننزالولا.ب*د*.،-ةجة

يئاك،الأققياءابحيينمن40جمارةدثراهوفى،الموفىمبمذااجضهإزمأثغاء

ءلىناعدلإلث"ذوق؟يةلما)ةدتسمنبالقربهـثواميتضذواأنأحبوا

او.دقالذبئارافديئد!ىف،اموالاحضةره!ثلاءنعالهسهذاحاذ.ما

.،؟09"ارتهةو

بفرافىأ)ة"،)-كتابمخطوطةأصزة،سبارفىالأهليةبا،حضبةيوبد(ثمة،89)

العارافة،منروج41د+؟155ذكرنس!خي،ميناعن-نجا":لبهـأوردت،مجهـ.لءربى

ط-وفى،ء!جورةمداق"لاثءنعارة!و،؟المى:االإفانكلر،برؤةتقطرءلى

الإنسانيرىوفيما.يئللساةرفيهاا+رباوكان،ئمأ،اؤهايزالولأ،رءلية!راه

فىالرهحانويه!ش.أعدةق،ؤعةودءىئم،وأكزها،افياه4:،،ة:اعاقىورآ

بنا،اقدإسانيب"ةا!يزالإأ-انويرى.لقاا،1ء5لحصنو5را؟آلا؟+فىا!بو،ا!".!

اثموحاا!بترقدو،م:صاااكةخةا!وراو،!جل"اغااءن"-يرعددزجه،ءظيم51؟ىوه

غشالا!.ؤوؤ،ا،رعيمنلجاينغثالانءليها،كبيرةةربةايفايةفيلموفى.ونهارآ)يلا

مفلإضة،والأ%رى.ب"و!اةت!يهو)حدى،ءنهـهلمكلازوزربملال.بوةب،ارمرامنربل

منءظيماءهودأ!ى،امحنيما-ةأإلىهل"ادايكلينوعلى.بنايىالةدتكاءالهذاادويقاد

بهاويرى.اصهدابابأقةلوزد،ياوزمرو،ةاج.-ةاصفىرةبءصهدعليهنقش،الرخام

خارجوفط.ءا-!فالآر"فىلكق-3و،تارانصءلميها،(يمر5)"لا،ذراصورة!ذللاه

رتاب،ورة؟يخهـاومن،"ضفكل.نأءمما"مفىولكاس،اناطيمواعو،ألصورا-كنيةا

إفهازحل،لي:اغقىخ!ا،قبةة"؟ةء"ا!-وفىعف"راو.مة:فىحدوبمس؟3ثدهفى،رقيق

ئ)الأرتوروا،ن19،صد4فيثملى!"-.،ا"ةب!ةاتلاث"نء"ر؟ةوءلى.حلأءالملا؟غاهـ"ل

ألفافطاطاخةمدترصلعامكلوفى.وا)محرومةهل!افااأشجار"نزرعذات14حو

.ة-؟ةجاا"ذ.علىباقالار،:دت

"2حاشية،021س،بو،ديدأبدةرعدترجمة-لمصسالمربزخح:بتلر:افظر

.3391رةاناها.بةسالمصجتاااردة+:طم

له!اا!!3!.:"4!س!3"44!هله!حلا9"آه!ل!2،1،ه*!8884و!2050

877.!5،!سير.

8امل"،*!!!قهـ3:"!ولهة،ح"8،!هعحه!ة9لا!سفى5،*ةه"ء*ة9لما!س98"3

لهأ5!له!35(ـه،"ء3ة9"8".".".،.ه!80
http://www.al-maktabeh.com
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تطابهااتي1،الاشعداداتءنحدثما،هذامنأعجبهوماأنكل

،،اليرممنالمتا!فكثيرزفى.مينابىالقدعندلالنماصهالناسسىاكىالعلاج

و!ورته،ميظيىالةداءم"لت،ارصاصأورا"ةلامن!همةوعةصشليرةقوارير

اكىالمةدصاركالمهبالماه،يرالقوارهذ.اطجاجوملاه.الجمالمينبينوا!

فن؟المرضىمغايقدماالةدابيرمنذاخهابادكل؟تواتخذ.الشةاءلهميكفل

تتترفواأنا،ؤمنونإ-ةطجوالذى،الكتل!-،بحواريخدةقاكىاإةدسالنبع

كبيرةمجوء4إلى،المبماركالماءتنةل،لةطوسقاياتاتدت،ةس:ابمالماءمنه

المهاحة،كبيرحوض،إثقعالذى،المقدساطامءنها،المافىأوئرامماامن

و"عة،ل!خةحأل،جراتبهوتحيط،أ!رعمزآ،.و،طولاءترا70يباغ

لازال،حةيتينذاتنب"عأيضمئرالطهذ.ومن.تجرا!عو،للانضظاركبيرة

!لا،ز!سة،ا.الىاخترافثصحخلاطومن،اوخاماهو-اكي،قحاتء!هصاقيابا

الأروقة8ت4والمرصوص،اظثب.نالمصنوعة(الأدنات)اظوابىعن

فيهيظس،يفتجاوثةثلابهحوض،ذلثمنءقربةكليقعو.ا؟انبية!191"

الأرضعلىو-ئاثر.الحوضتحتءصبدةكبرةأفران،الماه-خنو.المرضى

،اطيكاانوءلى.بناالقدتسنمبخاموسومةوأوانى،ءطهةثيرةجيرةرار

بالمدينةللاستشعاءقدمواالذيئاطجاجتطها،كثاباتن!مكلفىنصادف

.،992"المقدصة

فإلى؟أخرىعائر4ادكنب"ولقام،والخاءحااراجالقرنينأثناءوفى

بال،الأضلاعثهن(ءصمودت،)متطسيةح،مينابحىالقد4كنبءناخربا

بي،برخامأرضهورصفت،أ!دةثماقبهاصكاةترواقإليهيؤدى،اروعة

،ابذاتيمدينةكانه،3هيردير،اد!كنر-،منلا!ح)اإلىثقعو.-اءوفية

،زن2وااقلاياتاالامة"يبقوا4بمءرءترافأبينأرعنا،تهءل.بلا

مينا(سالقدكنهسة)بادكنيماسةيحيطو.الاصتقبال4فيصعات2و
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المقارءنهاباقيأ(زاللا،"مديةالدتر"ولامزئم.براجأتعلوهاصوارأ،موتحهيها

طولمايبلغ،عبميرةعةيحة،"ديرءنا)صمالإلىتةمض)ابالمقبرةو.والدور

،الدورأموءن.أرعمدبوصالإمبرا!ا؟رزءنإلىيخمابارثرجعو،ءترآ*.

اكنشافوتم،اطحاحبهاتخترى)1،الةواربر!!نعالذى،اظزفعاخدار

وتوالحا،نرف)ا.امهضتأا!ورن*و4ةيببمبرسوء4نهحيطا"فلتاكىايةخار،ء!ةم

".لأطنالاب!لوإيحاه!،او،ثرا)ةوارثا14،زخرلذىوا(ثرالةوارإجفيهيجرىالذى

اطافر،ارزتفىوأطلالخرائبإلاليسرذكاثكلأنهـنارغموهلى

اإؤر،ين"391"!باهتام،دبرةب!ارا!ليهذهةإن

لغ3"غةح(صااص)ءىبير!%لهأااةير2

سإافاديرثةع،،؟ا)ةدمنف4مدثةباهخر*نرببالة،صقارةوفى

منا،قواها!،؟4اإسبلمهسأ،رى!ورةخاطرنافىثيراكى،بمىجير

وا)صادس!،91،.ا!راءحاأقرةيناإلى!ن"رتزخارف

ي!ى،جيروهوطينا!)اارهادأحد،8!.4صة،والى،الد!ذا5وأنثأ

الثه"ولى"!ا"راذا0؟ار"4كانلما،مصرأفىاءجميعفىرته3:ذاءصاكى

فيل"،اقحهاه،الخبوءى"فااطؤرخزول"دءلى،ولأنه،ا)قدا"4"يماةءن

م،خفيعاج،4إالتنك"ادءبمونهمطزاولذ،"12كاا!فلأا،زر*؟يحيط

."19،لاهحي-إادي-)امند

وازدادأزثأهالذىالديرئروةوتذاعةت،وفانهد"!كى"يريدوتزابد

ادير"ذاضوزمر.،196"!ةد"4عةيربمدثنةالديرحولوهمرت،ضرته

ترا"با!يرأطرافءلىتحزالولا.لمهحمرىايرافتحابعد،الخراب

،(ب)اركا!اإطايابمابطنرةتكاا)تيوالمواضع،والا"طبلات،والفةادقلموور
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كاننالم!أنعلىدلءاوكل،ءنها-ققىالتىالةافورات()والةصقيات

"ث!هيرة"79،،.اطجموافىحءنيوما

ى)1،1)-كبيرب4-تفكانه؟الأديرةأمءنجيريمىا)ةديىديرري"بو

إليها"ؤدىض)او،بمةا)قدالآنارمنن4صةنزحوموادأ"جارءنأحلمهاإعرت

فهعا،اثصعرت،درتخ!طرثقءن،الإفاناليهد!صإ،(4،"ء)رواق

أعدتها!ت،ة-اءبالفع!رابهاتحلىإذ؟الفاترةوز،رزتياتيا8نر(يهدو

الةديسقبر"وك،يرزد،ءث،اةيل-اـهااتتعالديرءنءةربةوءلى.ا!ورا

ير،بالد،ئرونالزاتؤمهاض)1،المهاق"ذهلص:"و.إءاء4.أشمكأ،"ير؟ى

التىكالفافىيات،ارهبمانطياةاللازمةالأدواتيركللد"اوتوانر.ةبحقبطر

ادةف.3وة*نإلهواءإلمهاففذنا"ربحراهبلك-اف؟الممفكاون!امزل

إلملحائط.انثقابءر4"ةءلى،اطاهطبموففىباراه،إ4ةرو!رى

وهعا،ا)ديرس"ؤ"ةر!حم"،اةلاياتاإينيةمو،صتيمربحءذا!ثأوبالةلمريةد

جيري!ىا)ةدتسدا"ءاالذىاإوءح8إلىت!ثلميرنةحاقىوى،ابالةم"ار4غرؤ

لازا)صض)1،"ازنوابمزوالحقالمكا+3ثقع،ا)دير*ن!قربةوءلى."إيحاحاإن

ا،ثحرةينرء؟حما!قرءلى؟دل،نةثا!وهلى)او،المرصوصةبا)ةدورر"زئ

.،المستثفىب،اصإوناأ"ارتهإديشوىالذىإ-ةثفىوا،!،*اد+56+3"ح

علو،يةد+ءمراضبأإينلاهم!اقئاذهاارتةر،دهمةةر"ةيرة4ؤخرىفث"-إابو
تقويم.ومعاالةةوش"991".نالخرائبإكنءايهرو4+)إ"رىءا،ا)!ورة

عيدأى،الأنباءيد،المإ*4الأء.إدوهـن،ارءبانبهاحتةلا)تيالا"يىاد

.جير؟ىد!بجاءاكىا)دثرر"لجى،5!هحطأيخوخوءيد،ثمىجيرا)قديى

ومنها،الديرءائدةعلىتقدمالقالأطهمهألوان44قا،النةوشوءن
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،اينوخوحىجيرالقدبلمينل!م،نحاصةثهرةريدجعلىاالذيم!القدتسيندعواث

الات،إ4ادكتوا)ةةوشنببالىنجدأنالمل!وظوءن.3ة"!ا)!ل!صكذا

يضاف.يرالد"درانءلىارهبان،14)قببباالت،حفرهااتعخا،1ليوفانة

ا؟اورة"-فرىا!ناءسوالها)ةلاةات.وفعكلفىتوافرما،أثصمذنإلى

،ا)-عندرىا)فنؤثرات4وتقاليدب!لماهـتزخالتى،اراء+4"-ورمن،لما

اطيطانجدارةطىماضابلبذاو.ارازميةمنالميحىافنا4علهانطوىوءلم

صور،الهيافيية4الدفىءلى-ةطوىالتى4ارمزوالصور،صملةزخرفيةر"وممن

مولين،إين!لا؟ااطةإمترفىم،اهرذ!)ارة*وثل؟"افةتشة،يذ،د

"ذ.ومن."20"آسييحاأبجاالىاصطفوابئاك،كينالمتة-ينالةدوصورة

.ا!هلحيو،وهؤتصبيرهابثد-3رتاث،؟ىجيراهمبيرعورة،تاا"ورأا

كا)مخا،رو-)اقء،وا)سادسانليا!سا)قرةينرصمفىظ!مل8أنو)-تطيع

الجيلا!ورامندريةةك"إلابهاثتيرتمامايخا)ت،الدةةيمخبناك!قرعافى

."2"ا:ةثف"؟اهـن،بارهبانالعاءرةالصحراءبهاثخهرتوءا،ثعةارا

ر%بري،

وثاسب،،اتأح484لمداجزذةالأصاافاءكلقىت،ذىالةرمدالمهبهم3ما

؟الغةمتبرالقبلىبارجه،ط؟وقاتحفرمن،!ا"م!وو"ان،ح8،48!ةهه

الأنهاديروهو،؟ءصالأديرةأءمنإءتبرديرالمو"مبمذاظم!اذ.،."الأهمية

ولط،ء-اكيرد4ثلاصةنهلأ،ويبدفيما،ئجيرهزددوهو،!،5115،ووأ

يدلكا،اصهكلةااطج.زاراتمن!ضأ+لمةبرو.رابلالةدتحةدير

حفرها1)تي،ا)كضاباتمن،3جدرابهاوءاحفلت(الا"ضةهال،جرةذلكعلى

.+،202!ئروناوا

5اغ4+،:سأ589"ولولغم3!مهأح)"!!شح*ههاه!س4حة8لماةه4،:انظر*(202)

كه*0951ءمأ!م*أ،ح*8904-"6،9.

له!4لا93ة"8(:كا5لما111!9"!08لاأ01".،.سأ5هـحة*!س"9"آ.

(!8"8ا!!هع*5:"*!مأآه9!3)!ح!ه"لما)اهـح4ح!8أهلا4(ح.".

ولح04.)!!!س5.ة"9"3)
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كةصاف،اتمكما،آحاحةاوعبر،بالاناعاديرهذااثتهر

"ولتقعالق،والقاعات،ةر!ة""نائىوادعالةلاياتمنكبيرةمجوعة

علىيدلذلكوكل؟والمطهخوالأصكاهـلاتازن21ءنؤضلا،ال!يرة4لهكنب

تمكل!)مخاا"اولالغقوشوءن.الفءنتدبمفىوفرةة!ءأمن،ادبرلمذاكانما

الأعدة،"اني!و"كانوما،ةماوا!جتوالضودرءوسيزبئ!نما،عشفها

،،جميلةيزأفارا؟دار!ا،اط!يطانلة"أوفى.ادقيقارثىتثبهمماوزواياها

."23"رفطا*ة!يقة

الىثةباب!عايرجع،مدث!ة"ور"أ.تمءلميهاصثورا"رىماأمومن

اقرناإلىررجع،2!ورمذهأبدمأنءلى،(لادىالمبالثاءنالةرن)العربزمن

تمةلامة5ي.وعة،اكلا)!هورهذهبؤلف؟."-اخالةرنلوأواه"حادس

.ا)صيصىسىالمهلهش

الآلحوبأثر،ى!يبملجرساةداردفىظهرءنلىا،الديرهذافىويظثر

3-اوىمنابطان"درانية!عاىةيال:فتى)1،ارخرفهيخ،الحليفى،الهلهق

ط.وناتوا"طلميورصورفىكذاو،(1)!وان)الماقوحجرارخام.نمصنوعة

إوء+بناتجاماتقذةشت،ا)-ائدةةإ.طاو*ور،الأزهاروسلال

الأثرهذاحذ:تو.جمهلييزافر،لابطانالدانحلىادطحءلى13ءفيتألف

.آ2."ادكةدرىنلالةناتذكرئ)1،والأ"طوريةارمزيةالصورفى،أيفهما

ارترفةلأن،يندئركادقديمسإلىيرجعانما،ث"ذكلأنعلى

كانماألحوبح،!تأنإلىت"صو،هندسيةال!فأتتحذأنالىنزعت

.،يةالأنرالجموعةهذهإلىظذأنه!غ.ارنحرفيةار،دات.ن،قهلمنمعروفا

http://www.al-maktabeh.com
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بدارواثدرود!ئبأخذفناث،ذإر!تبفا،ممل"الاا!بوه،اراقيةءنتيارجارف

ادءةابءنمناظر،اطثطانجدريزاةرفوقاعكافاذا.فيةا)يونااروحعن

الأةبياءع!ورذا3في،-،اطفولةومن،داودالنبىقصةءنءصتمدة،اإةدس

التبير،ةدوث،اء4الهسءنم3وجوهعلى!روظ.الره.انومثلمهير،والةدت-يمن

حي-،ائراءى،يكل41محرابأءلىففى.اطياةمن4عادز4صرو!)امايهبهذ.

ءذاخيروفى.اةدت-ونوا"ل!اا!بأحاط1)مخا،اها)صذرصورةفوق،لة15فى

وا)محث!داء.محةالملاهبهاءتو،ح:-إاتحمل،()المذراءالمادونار!ظت(اوضع

ءثل،1)سالفةارر،ءنل:اقر!غإتىءا""بمظما،اههورا"ذهءنأنثكولا

منتحدإقس)االملا)ءوصور،يباءونفوسدكالة،ا)فرصان-ينالةدصور

ا)قبماعا،الأتةوأاتةنفى،4ا!هها،و"وعاترا:ةذاازدادنأيلبثوأ.3فوقم

اشا،ا)!الحةالتة.ةاثءصيماتوا،يي.العا-ينالةديررلمة!هوالمثةفاثضداذ

بهت!صاما،والبراء4ارةاإآهـتذكىذظمر.تيرةص)اءحاعة)اثدت

،ةالتدرجتخةفى،ةيز!راو4ارخرؤتاطاء4تذ"أو.4ا)ةاحه!ذهفىءورحص

..آ،يخا"ها)ءاريروالق!م!ن!ا!لكهيما

أوضاعحيثنا-ةيسبالةائر!%-ءلىئدلا!!ف،يكا.بهوسكاوا)فرر!ومأما

أثرءن"الهاببلى5ماطفىا!،أوقئل،الحسكةاهلمتقيوالا،المنضنماهـةكايبالترا

.ا)-ورى"6"2"الةنابتكارمن""تبرا)مورهذهض"أنءلى،ثرقى

الةب!ى:الةى-الذةصىئاصاللأ

ا)!"ثبانوءلى،أ"وانقبالةزفى،الةبيمل"ذامنهلمر%مهرخرتز

سهـمانا)ةدتحاديرثتع،ا)نهل)ضرىر!-هلا"ة!)اءلىبحرف1)تي،اريية

ارههلمنأحدالى4أبم؟الانهاهدراديراصمأسوانأهلءيىتطاقو.(سيهون)

أطلا4وتدلإءد.فيئاديرزيهايم81القالبةمهىفس.اظاالقرنفىفيعاشواالذيئ
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لأثر،"ئد!اتىاالأخرىالأديرةأما.سورمنخ،سرهيمهوقديما4ة.يحه!طكانأنهعلى

وءن،ئراله!اءنمنهائ؟امفإن،القرونمركل،النببر!نأصابهاء+لمفإة

والدبرالأحمرالأإلميفىفالدير.ةيحي-إاصهمءنصورةيعطىءا،الهلهتيقمظهرها

،،لنهرالنهليالأت"!9لشاطىءءلى،اراخالقرننهايةحوالىسنودهأكأم!.اا،ذان

.4هاهس؟امنك،ا،نيص4قلاء*اأ"رارل"ادقثقع!سا،طيبةبإقليم"وهاخ،قرب

تىبحجريذ!،كوا!يل!ؤدى،أروفى،ئةثلااتذ،طبلةة-ءنتكا،الكنلأسوهذه

،،3"ه،"ح!4آلةاطع!لكاةبمجاز،الحناياالةلا:ية.يسةح)اءنية!لم!او،اصتة.ال

يدوةيماا!خيناريرجع،جذوعثةئلا!!عترتحز،قبة،)"كنه-4آا(ثحهداهذوفوق

ا)صورثءلىزاللاميه!ةلاأن.نارءموءلى."72!4"إالأ!ةرا!هلابعدماإلى

ؤارصءنادي!4!صرءازقلتهكل،ئارة)اأث-كالفىظ!لنفإقىا،4الأصلي

ةرأدأثال،النطرونبصحراءارازمةالأديرةنىضاأ!ذونا"ظ.وا)مئمام

،يخمازجماتهـدوقارح،ريالتى،براموسو،يانرو"و،بثاىةبماوالأمقار،يىالقد

،ةتبرالق،،%ءصبىأ4-*ةجأو،الم+لمقة4-؟ةجوفى،اليلادىادس)انرالةإلى

.،ل8الأعلى4الحالإصورغافىعارتما،مظميرجعو،ع!دا!نائىمد!اقدم

.،*."بىالعرا)فتحمابعدإلى

وادلمدس،اخاصانينالقرنىامي"الو،اجاراا)ةرنمةذمهسفىةمثأوقد

نأيلبث!ثم،يمةاقداقاكصبمةاليدثر%"،ا"لمه"ثةضدباةةلا!ثصتبر،وطنىةن

0.920،
.،ارمنءننزة،ظل،ياعا411ا)ة،قأنءن3"رختلى.وداعازدهر

هواها"ىةفر"رابو،اببوالأصاافاذجءناليونانبهلادشاع؟اصإقا

اليونانية،وافاذجالأصا؟با":خدام،ياصورءنذ"أله،فإالإصكخدرانبون

ادكندرية،ا)زخرفةومزج4ا)تكاوراةة؟ار"وموا!زاذ،ممفرقةاتجاهاتفى

ماحة)ال+يأنإلىرجبالدرتنرعسىالمهالةنأحذثم.ةي"؟افرا،راب
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المناظرا،-ورةأمايدت،ة1)ةجر4،ر"زلاابالليفح،الأث"اعى"فيرةم-رل!المهدة

المرح!نتكالأص!ؤ.ية"-ورافاذجءننقلهانهفإ،اامرىالةنبهااحتةظولهتى

امقازبالواؤءية،والذى،ق!كصقالمشأ"لالمصرىالفنتعاورقالأخيرة

."2"."خالصاقوصياياسففا،4الهليذاتا(ؤثرءننخاصأنبمدرا!عو

ية!طةورال!ختار،ءنلافكاوطاتبعفىزخارفنىنجاهاتالاهذ.تجاص

3ضاب،وهوالؤاهـسالقرنء-تهـلنىالقبلىارجهإوزخرفتهيهنهتزجرى،اكى

العابم!ة،ا)-ضاءلمتمنفىعميرإيضموظارت.الةومى1)طاج4علي،ةإب

4جةكرصىقرصفىاتائراالحفرا!مو(ر!هم!نال-صأاإتوردة

القدسكأةل(،وا)تيسبارا،وةر)ممفت4فوظ41والاوحة،للافاعسا

الدبذيخن،زرطاسوثل،"الإسكةدرإطاركة40خلفابين،مرقص

يمضحو،(ايكاأ):ا)راؤنا4ة"د؟اطفوظ8ءلاولهههـورا،واسإةرعاالصروف

(عبادةثجخ)ا،قينوىبرمةامننيا!وردهـ،امي"الو،تاجو-ذملافىأتضها

.(نجما)كطةوا؟نواإو

إسا،لاعتارفىالأهـمةاغبا،كانوزنوء!اتطو-ة)ا"ذها،تلافأنكل

وءنيا،فو!)امنوأثواب،المكارزنات.اكتاامنصتراتؤخها.4الممر

1)تي،الذهبإا،وثاةثرث"الحرحوجاتالمهوءخها،اة!امومة"ثتراطرالعصجمات

-ط.واله،با)ممورطبوء114اوالمطرزةالأقث،وءنيا،المعاطفيينتزفى!تخدم

زنحارفهاتر"""االةطب"تا"و-ةملامنكبيرمجوء4وهفاك.والؤش

ت،بوأ.البحتة4الهةدبارخارفأو،المحور4النباتهالرصمعلى

وءوصوعات،ا)طبءيةبالمنافارحةلإذ؟تةوعاأؤلار،رفىالأصلوب

علىالحياةءناظرثل،اطهبيةاوالمناظر،و؟قنصا)!هيدوءةاظر،العامةةإ+ط،*"
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يةادكاريكاتورموص"راو،()السركلما+بومناظر،!نيلامخداد

.4زخرفهوحداتمنا)عندىالفنإارقبطماوكل،(الثفوص)

الةناصتوحا.10صدىعاىيدلما،ا،لامحءنرو!)اوارصوم"ذ.وفى

ءهس!نادتىرةلهبوالأسااكاذج.ن،الميلادىا!رامىاقرنامةذ،سىالمه

،ؤثراتظهرت،ا)قد!تيةس*،ااتؤثر11"ده،بطالى4،1ءير.4افرعوني

آ،4واقىبقيةحةءورأقةلاالوحاتزبض؟دة"دوءوفىوعات،أترى

""ا"4ة!إ"نجد.وما.4ديةثبكوفىوءاتا"يصزخر"رى،"وجاتالمهض.إأن

،تراق"ءوانأو،ءفتر"4بة""مداارمحةحماقر!"ا،وذدسانالفر،ور"ث

اإصرىالةنا"تخدمهااغا،والإيراىا)-ورىوالةن"%ئرتع!وروهى

.،3؟1"ثينلدءسني:21ا)ةدة-يخاصريرلمة

فى،دثمثاما،عايهاةقثىا)تيالألواطفى!افيد.،القبيلهذاوءن

أما.مةقر"4دابةطاردو،مل"رف!طى*لماثعور،الساصاقيتالمنسوب

ذلكويف:ل،الهليفيةارخرفةءكانحلتاك!زيةاتراإؤفإن،اوظرف

.الحياةوفجرة،(ثمل"انلا)تو!كازهرةفى

44وا)بساصمامالاحةإلىل.؟رنءنالقديمةا(فوجاتفى"إئداكانوما

التىالمنسوجاتهذهفىالبراقةالألوانصتددعارأنيلبثأ،وعاقيوعدم

كلءلىطابعهاكسقكتروبذلك؟الميلادىادسالقر!ا)الىمعظمهابرجع

."212"اظاسطابعهارطنىالةنلهذال+!أنعلىو!رعى،اإصرى،لفن

الحكمبزواليندئرإ،الفيجلفنبالنسه"وتاصة"قيفىإ)فنأنكل

التاحالقرنالىاسترةل،م640"نة"االعربوفضحهـمرءنلهبيزةفى

إزاهالعربانتهجهااضاالحيدة!لم"4إلىذلاثفىالس!بويربمح،تب!تقر

.ابنائماأيدىقولهةنيةيةالادارالأمورتركوا،ضدالمفطو،4لهبلاد
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الفبى:ا!ذرب

و"بق.ا)وطفالةنفيهنثأذى11ارقتةضفىالمصرىالأدبظهر

منصاكانءغا؟هامةذائجمن،ا،صيجةاةذئارعلىماترتبالىالإثارة

الديا4بمذ.ا)ئبثيرفىيةاإصر4االتوا"تخدام،3ةأميغيينصالمهسا-"ا

إلىمبكر!تذزمنل:"،الاةم"رتو،الناس،ائر"جلغ،كيماابديدة

"ذهعنثردجديدةتابةكارعواقي،"خرضذلكلت!قيق،القوميةاالغة

.4القوباالغة

،سدا-)او"نحاءسنينرلهةفى.4اببانتصلمرة!رنأنالطبصو.دظ

ارعيةالعةودأن،ذلكءلىالدل!لومن،ارطنىالعنص!سيطرةادبازد

ارا*حن.و.)القبطيه(القو*يةباالضةآ!ضأإتياتةرركتا،اليونانيةباالضهررة41

لجهلالأساقفهتسعةلم،اليوةانيهاالضهت!جهلننراكا،اسالئءنأ!بكعددأأن

والتة-ير"3؟2"..المثرحفىالقبطيهاالضهوا4تةخدأنالاأية،؟؟ونا"ظمهم

الق!طية،باكاة،الضأفييجرىأن،ثينالمصرصالحل"أءن،،4لزكانولذا

هذ.أنواواتح.بالأدبفخوذين؟كونواأ8طمبوجهم31ءنارغما!!ء

طبةتراجمءنعبارةومهظمما،ديذةكتاباتعادةكاةتالكاةا؟ات
،2؟،،

فذراتءنهااليخاوءل،قصإئدأيف!آهنى."كتاباتومن.!-ين

وهاداثاه!ر4و،اء"ثحلأوصير،1)"الحينالأتض،5ص"8ر!نها،ومختارات

هذاوزنحر،ا!ارقةا!يما؟4المعجزاتإحافل،فهيأدبءنعبارة

،(أرمنت)أطأ!ه!،ي*فىت!يي"رموص-قف1براهامأ"ؤلاهومن*(2؟3)

الإء:درمنمهبى:؟لر!ا-نايةايواةلتةل3يها،افلجةاباالغة4ت"وأملىالذى

.252كا"بىلهرا؟افئح3برحئلأا

*4،8!:له!4آة9(هـة!!م!،،،.0،.872.869.
http://www.al-maktabeh.com
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."215"!نالممرمنالقراء،يمال-تيوى!ا!حو،ةاطربالصور!اأالأدب

فديدةكانتأخهائمبر،بالجودبت!ةتلمالآداب.!هأن،أتضماارا!حن!و

ن.منهاتت!إص14،لا،ببءيةأهيةالآدابلمذه!نذلاثوخ.ارفرة

وطا؟مم،،الآدابهذهةارخزعلىترتبلماإل،اهر؟،ةءوادبيةمهسأفكار

-:51!ةيننهيجتين*ن

+قاصمنحدثبكلا.افمصءمر،فىا)جيزةفى"+ءسأن،الأولى4"النة

تخلىة!تقدء!اادوافىطر،ية1،مرالأء،رو!ظو،ةا"لباإؤنرات-لمرفىوا

ون-ترديونسالمهذ،أو.رطكأا!ردة3في!مءن(دقوطة"ههز)نيونناأليو

ةلم.قصير!غزءناا":ةرقتضو!لاعليةأنبرغم،آمئنانوا"ةفىقوتهم

هت%را-ر13إفاءن،4لمبني2لاايتهإكروفالمص،اوعا!العةءصهذايكات

،وةاقءاهوكل-)اهيظرعر13افاءلىوساعده.ذطيةيزاه1ادةلاب،4"!واوءة

طاحؤ.ةطةإيمزفيما"،إذهبجلف121،تىاإتوؤجمزالمذهبلى،،"ه،ادثاعتنا،4

خاصةإ!فةالعربىالةتحثم(م1؟8-6؟2)سخةالفارءىا)ضزوالى،ثونالمهر

ول!-يمحية.ا)بيزنعاث،الدولةواستعبادظلمءنلمميرتحر4أةءو،(6؟!"فة)

الديئ!ذاكانلما،4"ظبا)هيزصر4ته!تكاور-ارفى،كبير"وأكلية،ق:ىاثر

."2"6"الةوهجةالروحةلإثارةوىح"ث"نإذلهولما،يي،ا"امقاو.9فىأثرءن

ذيماقئه:ل،4ةة،-)41اطقيةءنأهمبلاتةلاضوا،ىر،ألا4"ث"ة)اأءا

ق."و.فكرىوروقص،ىد،!شقاتدهورءن،،اإصرالةوءجةابءإث!ب

الةةاذةبداءتحدأىوالى،المصرىوالأدبا)ةتء-بوىف+ىفالىةالإخار

لم،ا)ة-كارىروه!ة)ا"ذاأنءلى.يةالإ"كاةرربا"تثناه،ابزظيةاسفى

؟(ابيزذطبونا)"يوناةثون4-بفمثارع2ةل،ينالمصرعلىار!هاقيفى

"!و("فارة-12م)
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نءصفىظهرمنر،آ!."بهرالذى،ةهه"ح53!د،و"قورسك)ذالى؟صميركا

بن.نبنااليوءاه!ئ!ر

الأدباءمند"أنيور4ت!ا"ب1،يةالمءصاةوب"اانبصاثأنواراجح

وأن،واقفليبرو!كا!نبه-جديرسبمأث"ورهاأنبظج،والئعراء

.،217!ءنهاوالدفاعحماثتيايئولى

ولا"جمافى،ية"ألام-"،ضوعهمفتراتفى،واأنيفىييناإءرأنء!ع

كراهب4وا)،يدةامثداومةالمقا.ن،افةاهصوالعيوبباطفحالذى،ةقىالعصرالبيز

.ا)ببزنط،السيادةزوالإلىتؤدىأنلابدما،4،ظبزالبتدارةللإ،4البالت



بئمانىصسزلفصغلاا

وا!ميارهاممه!ر4نطابيزأاطضارةتدا!

":الهلادسكانزتهـو--أولا

:جا%رالكلاىةاوى:-1

بالهساهءلىلو!طا)ةعان%-تذانفئذهااالقاتالإجراءءتانرخمكل

مناظزافةأصاب!اصئولهـربةبرونفبا)ءصادافىىةإن،مهسءلى،لمقررة

لفةقى،ئبذا)تصاثد%.الىادرحمممبءدمأعذارءنمن4إلبوابأوما.قمروروفقر

.اطإلات!با"شلاف

.ةيام"زيبلالا"كومةبكاءسفيينالمد!إتإلىودت:وأفر4تزر"-اةاتوأثارت

،4ة"!3،هط!ش،مةاوفر+ءلماهوفى+يمنظاارلتجاوا،صناع)1،ينيةالمدهؤلاءفن

وصفار"،ا)ولهب،رجال3!مو،والا)خزامات؟فكا"بضيةدبه%اةلمزهـينأى

ئبراء)ا!نالأراةىءلىر!ةرو5ءا4،اكاخزواتؤ*أنء،ي!33سوبيئالذ،الملاك

عاءلاإلى4ثباله!ر!ن3!ي"ارأعلىمابدعارجمنالمزصفآرثةومذارة.يةال!قار

فىءاعهمالىأفىازواالذين،الملاك6بارك)ذث:ولىو-ارة،ةسة10!اظراخ

)ين4-مولك؟ذكالملاررج!!از،له!اذاناأوارصايئلذا،كرا،للافاصىةاأر،ةاكمير

."1"بئا)ءساءنمءاحممقررفى5!اجهاث،ءن4الذا"ث4ا.با،قءن"مبكا،

ة،ائياا)+ا!،أ-نجتفالأملاكان؟ز،اظاعمةكأواإاعء4ازلضارو.نالرءموع!

اشةصاتا)-ادسا)قرنفىص!ح.ىالأراأنإذ؟لمردىالمبا)-اد".حااةرنافى

أراضىأنغير،الإصبراطور.ىأراوءلى،لةرت"ةكر-5(1الأراة!ءلىأءظ

.(2!دسالانرالةفىتياأسيملتءتتلممبراطورال!
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ئن؟صالمهمناب:داا)طهقاتالأحوالمنكثيرقلهب+رءتماأنكل

الدواكهن4"مأ-5،وا)ثقاءالهؤس.ن،الملاكوءفاررمل!ة)اوح!لفلا"ين

ننافأذاكوخءاضراهبا!ن3ءاجمرمقرو5ما-%ديةمنءا،زيئ3!برطمما

،اثراءوارا؟)امن،درأمابهاأ.صات،الملاكعبارأءساتةب"لمالىنصادف

اتقرتأءص؟أ،والق)+نوطها،(ألمانيا)بميوغةوظة21ابردياتاففى

جحواوا.والدء4بالجا.ادهاأفراثضر!"اع"ءهلا،4ة9صربا!و،بنبقرب

الة"ل"ذاهـناتأصوأن،بةصالمهالقرىفىنادرةصلأت-أالأصر-"ذهأن

ذء5هـن33كايكونواألاك11صخارسوادأنعلى،أترىجماتفىظهرت

جرتما،ئسساالهةوطأشدةمن"ؤلاءتحهملهماعلى"دلا)تيالأمثلةوءن"3!ا)فئة

،!ار!.نالأرضءلىءةررءوءا،ل!الك،ادةأجريدخأنن4دة1.)41

واعهالأزرادد-،أأنذلكصشال.أ،رى"4(ء!ولاتأوقحصورةق

4الأديرةءندبرإلى،ارىيه؟ب!اأرضلامننهأفدثلاه"فىوباع،ورمىديوسة

طاب،ورمىديو"ةباسما)تيا)ءسائبعلىل!ويأنالدرأرادوءةدما

فيمامفى"ت!،!زرا"4"اطة،أراضىءنفدانأداءنإلمدث"ر"وميؤدىأن

.،ه"!ط144،بةقر

ئباا)ءسةأوعاثةلب؟-إابكاتراءصاهبادافىوضر.زأذ"آأتوحدث

نرهت،اةةرابهبيذ"او،ئقةف)الهاثتدتم!"ثلاثأنذعلىالداثلوءن.ء)يهـ3

نأإلىا)!ردياتن4برديةو"ثلير.ي.ذصولدءلىلو"طا!قابلبةاتهإحدى

ءلهصصحر"أنتيابولرسفىالمىاجك5-)اتجارةفىتءلاتيا،1)-عبرى4إةةا

.إ-اعرتها!6"933أ!*3لكاأ9الإدارةرهيخىالىبأتأنإأ،خهـاخلاصة"ا

أتا)جفىتنمر.صوءآأ"واالافازدإدتدو5)التاراتاإ.رفى"تا!باأما

ب!نءلىبوادأالذيئ،ابمدواأوييناليلمبه،جمات(كثنةأحوالفى،بلىاةا4"وا
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*دينةأطباه-بيرماتا!"أة،ث؟ذءلىالدلإلومن.32و%طةآلس!ن

."7!ئيبراكبريدمنالأصرىلاؤلمتداءالمالءنبكابماغأوعى،.إقينوى

"ةوبضر+"،3ءولح409صكككامو"انفيهمهسزارالذىارمنوفى

نىا"ز؟4ت4بهمأنرله،لمارغموءلى.ا)طرقوزطاعالصوص)ةاراتالهلملاد

،4ت":-إاءةةةواوا4ابيزنطهايةبراطوهلل!،لمفاءصاروايئلذاباداكو،575"نة

جزيرنه!ريأنإلى4طيهدوقاضطر"ضا)فاراتثنن5ثكفواأفإنهم

.!8،
.ثكزواإطبرالبرلتاراتسىالمهالةمارءت5!مالبة11ا؟ماتوثرفىت.55

نىوقعس!،س!33الأ-ةيمطفى،الأديرةرؤحاهد"أ،،ثالداأنإلىارواياتفةثير

.،9"عديدةمراتيئالمةيمرأصس

وجدوا5ا)!ءراءبونيجوالذينا)!عارقوذطاعةيريئ11أنأتضاو"دث

إلى.رذوء4حلأوىثؤفى.ا،-اءدةثدلمم؟دءتيةالمصرالةرىل51ءتطم

وا)نيبارةلاةفىتثر،(امهوعوم)ه!اك59أومبومةطة"أنإلىثيرت،4عاثه

،الأث"اصد"أ.ناءدة!أا)بليبونهؤلاءتلةىوذد،ييينإ)اقيلءن

نهأجحوارا،ىيونات!"و(برمتبرثبهوهو،،ء5115!هل،طء9كولاوؤسواع!4

.،\."اةؤ!ن

دح!نىالضأ"ثربجوزلاولهأنه-قهىض)ااصا%-تفإتايماتءنئماروعلى

ذلأثومثال.القاءدة"ذهنةضرت،دةءدأمثلةإتر،زالبردياتذإن،ئبا)ضرا

الذىاولسءا!ءأ!نني!ـها%لىر"الةمن،و!"أاا"شكإ،مباس4ةبعثما

دع"%تيرمنزبها؟شكوو،وأبوالموسديوسقورسا!و،أفروديموقريةآ2

بةا،طلوالأز-اطكل"ؤد!ا)قريةأنإلىتشيرماأخرىرسالةوفى،الضرا"ب

(؟؟!
نءر"اتماإدعثضعاقما،عايداالعثور%رىا)تيالإتمالاتوءن.

على،والفح،الةورنيبةسة!نأحياثهاتافىأخرةئبافىصااوهذ.،ئب،لغرا

http://www.al-maktabeh.com
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ها"بمفتأدت،تأخيرءطلق!!بروزلابرلمأ،ةتةءىالإمبرا،ورأوامرأنمنارخم

.،؟2"ني"هيصاله

أوزوابأنهما)ءولتردردءلىا)!راؤبفاداؤض""رصمن"رىوما

أ"!يافا،!دمتهـروجرى،اةدا"يناوافالة331ءلىثداط14!،دبون*نءإب!3؟ا

."؟3لا3!يءإءاتار*)اوذرض،فىد!ؤالةامباةخد

سومءرزفى."إبه!ءوقةاا)ةصاءب"بماة*ن"ثةةواأى!ء"ل51أنءلى

ا)نا،يةذن.اةاتافىطر.نثبراة)1،ت15،ىم،اصتءا"-تدإنتوخ؟3

ن.ا)ءسب"ذاءلىا)ءساءببرهماإوكاونا)وظفونثةهل41ثإ5+اا

"خىصاءةماضءنمحثفت!ءأة:طثةا4إلاةإءررةر"الةزفى،لء.)ا

وم!،قوص4مةطةالأ،صءلىفيثىكان،إ،اهبالهس14.بر-ولبكل4زى%ر

.ا،-كا؟دلا(1،إيرتدءنبهتر!تثا

ا)ضياعل:زءناإطةين!اصيناابهاةإلى،ا!،41ابهاثءب،ة4وا*ةدت

رقيق!م4ءاتببإلىتثلجر،ءر"اء!!3زفى.4زت،الذ،؟ا)بهابرقاإةه"+4"كبيرة

،رؤة.ألحمزمإءإوفر.إا:هو،أ"دمؤيروكاط.ءبا"صوكارراث!ءن،الأرض

(أبوطفى)4ءوثيةزرأ!هلعلى11-ة"ة"ا)ءساءبصنر"أ"ما"يأله

إ-ةطمأنهلأه!ة!آولأ9يةزكلفىرورآوء-"بد!تكان!أنهءير،وله*أش4ة9

وا"ةهـر،!!سة20"ا)ءهـدةخا)ةرتةإلىوصلأنيى؟:ىءعلىل!و!أن

ؤمحر4"إف،"ث!ألا9ءظهـها،طدبةلاو!ألاكاأتا،و.ني*ويصرهما

زبها*كث1)تي40ال!ثافى،5.11"ذه*نلإعةائهوصاهلمنيل.-)اتةهمه"وف؟ة

صيرماأخرىرسالةوى.نبمالقةامنةةحمجةءلىيحصلأندونيويمءثرفمة

*قروهوماتأديةفىقرىثلاتأهل"أخيرأءرءت"ا"جمار!فبماءاقإلى

ئلمل"را.ن.ثإتصسأنءلىدج-)اهذاو"رص،)ميدما)ضرائبمنءلي!م
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،الأموال4اب؟هيالقرإلىإينبالمندوث+.كان."؟."4المالإمالعندذمتهبرىءما

بشتدأاذ3ت!يبمالذىالصقابمنوحذرم،وفيرةأءوالايربوابأن3يئصحمو

ا)ءصاءب"61(.جبايةقحاصهم

وايتشذأنإلى،اهبالهسدفعمنصا"ةلاسبلفى،ئبا)فىسااتوادأ؟و

عنونخلوا3؟رأفىيممنإواهرأنإ،والقةوطأس011ءلىتدلالتىار"ا"لمن

ا،لاكصد،-تةثانأصدرهاض)اأ!ارمةاالقوا،يمنءنارنموءلى.زراءات!3

اتتأ،لهالا"يمدو"ةولأراةى"قزالفلا،أرا"ثلهموا!ر3،ر؟أاتمهين

)يمةوموا،4الةرثنصولعلىا،"رن"مرريت)او،لاقرث.44+إالتا4حا1،)االأراةى1،ت

."1!!3أءبائيادازدإلىؤدىإلا)نذلكأنقا)طهءن!و(اهل!ارزب

فيلم،ر"ءفىارهبافه""15"نكاوازدثادهـن"دثماأنذلاثإلى!ضاف

ثبنالمصر*نبرايمءدداوت8ب"اوالمها"كبرةلأدازإن.البة511ارةالإد4صافى

ؤ)ما.راهبغاء4بءنتقربءاثر،1،نقبوسوى،واحدة4"قرزمامةفى،

الما)جةل:ز1،إاوا!ء-راض)االا)تزاهـاتمناو!!ىخؤ.":ممرذرءدتت،3غادروا

منثباقراءر"!"ءنكانؤ!ماءادةواةرذاتءاا)صضرإلىاو،"وتاا")ت،آارةلاد)ا

.،18اإقة-كاينلا"اةؤيهـاتمار"ون،وا،ظراتدا؟دواب10ثفى،ا!!رث"ا)ةرى

ى،بةتس!لاصنصإ"ضملو"ثلةا"أأنرأى،4؟أرص3ءخمئ،زوصن

؟!الملاكجإروزوةؤةوذإل،ةاءارإذلاثو،الملاكجإر-اية"إ:هـسأن

.،19")فةبإ!ان5فهثآذلاثىأنءلى،واإذلةا)صهفهـناإلاك!تاربهخمر15ما

حصإتءال"ة؟ه.ءياثرالأا،لملاكار!نكه"تبر4-ب!عاانأفىخرااوهـن

الأراضىلى!حآ،صءسأرضءنيرأع!حازطلثصارت،ذيمةدت155،قء4عاب

تزامتاح5طرجهـاليةؤوةزءبكر4اوازىزهئا،صلأماءسوا)يرةبالأدقىثطالئى

"ةأرلجنوىإتيايم"ىد-.اما،وا،هـلمشإ-كاتالأراضىمن4ثالإ"ولدر4،ءب
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!حتبرأنا"تهأ،عت،ا)+اء14،يرةةس.ثبة/ىب؟!أمن"اكانماةببمافإلى

منيرةج4"فبةء:سةثلاث.رةذاتبهافصةتما،ا)تخاتكبمن

."2اط.وب"بهان!شيالتى4را"كاا)فن

شركبيرآءددآ"لمإن،4ثالمةارئةا)فىس"ؤدىالأديرةأنءتارغموءلى

ئب(ا!صراا"ذهءنتهةيها!تبازءلىل!يأنا-ةطإح،الأديرة!ذه

ا"الأ"ةاعلى.كبثرة-ر1،"اة"لاخزت""4رالديرا)"صالحيادازدأن"كفىلا

نة،طزااقبلبالالتزاماتالوةاءفى4ا)كنيماأملاكعلىا،ثسؤونقيمهااأضا4ةالطر

ءلى.لي"،اكلالءناهي"الف4لحاثاءر"إ*نالكاة؟-ز4اتؤذؤماا!؟أ8+لممولا

ث+!ماواأنمن،4ا)كافهجالوربركطر5)ا؟ث!أن،ا)!هواب*ن6طرأفيانجصةأن

."1لائبا)ءصاءنءفائهمإةخكاابات،ب"ااضرافداز،3ةبمجامن

وزيما،لأقىاخمماءدةءءنإذلو.زيماثكؤلملأ"ينا،صرالملأك-ارأ!ابم

علوا،!ءاء،3صة1،"من"ءيريقهو.اقأاصو"22".اظنرانةإزاه4!"ن.مار"ؤ

ئس.ا)ضرااة،بلمقاوءة،الهسورةءند،كا4ادء""اعلى

ضكار"أنن4،لاو،ألامهظمفىىتبص!نما،ةةلأتضالاأينهكأو

،23!؟".)الماأينواة11:ثاءاخونيئءا،ةالأكي!او"اءلمن.-ونياةنواكاالموفاةين

"%د؟4فىر،أتاذا.طلقاحفلأطيهةفىالملاكار3ءن،أءوأ.وسه!لكونت

.،2،"4مةبر4المطاوئب،لهسا

ل51ؤنبصارموظةاأنورد،إيىالإثلمرةبق،ارىإد،طابوفى

ة4!ألاءنر!!كجانبءلى4نقكا4ةالواردة،الممفا)تةاصيملوءن،لإهالهمإفروديتو

ا)*مارات.ذ3م!!ن%"ن!،ا)ءننيةسؤ4؟ماثوفىحيردإتالموظهذاأنذلك

ا)ابق،ارالى،،ولهانأصرة"يمالا،بالدثنةالملاككهاركيفظمنظرواكاا
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فبلم4اةا"ثاهذ.منلىث-ببرازلمم،زورآا)ءساهبمنمةررو4،0كلبمأدية

"ذاإلىالاثصارةإمد،ةوأةرودسكانبرؤف.؟ز.ابوالاضكارالةإق.ن

،وابمثواوأن،را!والمةرئبا)ءسامن3ء،يممادح!فىاوتر"بأأنءلى،المثال

ئب،ا)ضرا*نءليكمومقرر5ماإدخءداتهادرواأفإذا.أ)باجرك!ديدات

.،3ه""والبم""ا)-سورذاك).عمب)!حمثفات

يين،صالمهالملاككباربهراثتيماءإزا،*دةجا4لإءبراطورالدصابيراووؤةص

،اطات"ظامص*رح4الإ*!را!اورثالدصا"ئرأنءتارنماول.والنهوذا)ةوةمن

كلى-ولاطري-ب)امنخداإذاو.الخنمامنىا)ثاة"4)ثدة:)ا!ن"،رتاطايةفإن

،!ماأارةاللاك9آاصةار"صيرةأنك)ذو،الحدبميخاا،قكا.يمنؤلاء5؟إريةحا

منثنةج!اوىنىإكانأءا،مقاءةوالصلة:)ا.نثبا)فىسا!ارتأنبد

الخلىىؤأ،ذوا،لالأحوءظمىب8راء)اءنمةررماهود!-تأن3!ي"ارأ

.،26"4ةا!ليزافىدالصالةفىا.!تهبافى3خمصخيرآؤوا!ج3تمحماماأ،كلما،ارا:!لاممء

ذا؟ا!،كاء4"تالامنالةفىع"ذاءنمثابنإلىودثبوأزرءنشانبردتوتثير

ا،لم!كأحددير!قورسإلىأراص."عن39*،!ش9لو"او،الأفرادأحدتنازل

كا"يرإينوذاتهصةورسيهدإينءةداا!تأثةءاولش.الآوالمثال!!أةرودثضو

،-ابسأ*سةأرضأنذالمثءنثنونه.ساتسوالد،لهغ6ح!أحربا(1)

بزائها!!2،.ور-8اإثديوتور!أءسةأثدىإلىيجدربالةانةقات

ففعا،"بدأومحارإنهااث"41لمنعءاولاتت4الأباعارةإذلهماوكل

قبمايجددواأن،اطمنى،-تهجانخلفواالذينالأباطر-ءلىوصاررامآ

،"28"4إ141تقرلاض)االةواةينمنأصدرهأن

أفهمإذا!اماورةاخباكانلاحكاوتأءرارمنكبارالمدكءا"لميواوافىخأن

"قكبيرآقدرأاظرانةعلىزأضاعوا،مهسأرضمنالأكبرالجانبامتلكاوا
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ل!ةبم!أث،ذإلىيضاف.البلادمنل!ىقأنض!نتالتىيةالعةار4الهمرته

ومةرر5*االةنحاصءلىء-اءدت!3فىأصكموا،)صفارارراعيةص!نإزرهما

.النزامات"92،من3علبم

فى-ؤدىت"!،وا)قرىالمدنن"ول؟ينأ"يمانامةازعاتمنيررىوما

مي"أو.4لإالداتاطروببطث!بأن*لمبثةلم،*-إحاثتها)ثإلىب!فبمأحوال

"لى،الازطا!مئ!،ا"ذافى،فردكل"رص"يثالةوفىكا؟إثارةفىيونحرالمه

ا!مف.ا!نر!ءفىمزأطهة011أطعوء4بهاثتهرتلىننمارأ،ده؟حقهيخالأن

ىاةدةهـةاو!هإزا"ترا!افىالإءكرتا)ةوى!اهقىإذ،4لإا11ةارلإداصالةالمىإذوصاءت

ثن،ا).يمزة!ااولاةافان4ينصء،ابماعاقأنولاثك.إيناإءس*تالفراءب

اصةأفإلىبنثاإءصدفىتئ)اا)+واءلع.،ء،كاناءبا)ءسجهايةفىواثةدادمم

.،30!بر+اابولحوا)تر"جبالإصلام

:ا.فيأليساو*ةاووةبوىا،ءص-2

إصخىة)اءلىفى"رءح!4،3ا)ءمز،طه!لةالدءايار"إءرءنيونسالمهيؤتافسلم

يوناإءس4إاثتيرماأنءير.الدولةزهر(!نمءاحموفىةأإةرلب"ا11الالنزاماتناء

عا:ط)اوهذه،ا)5!ززطعااطيمأ؟ناء15رو،أف"كارر1)مخط،تا*!)اوا)طباع.ن

ين.سالمهءندةلث"ألاا)مصةاتمن"بمةبر،3ومناوءتمم!خ!واةمثدةفىل:هش

إلى"تإتاصزد4بإ"ابعن1،،،ا!وص4،لإصصارتام!ث،4،1ذللث

وفر!!او.اوعاضب"لإدا)ةةباطاء"رالاثقؤكأاداا!صرىا)ةطرذظل،للاد511ل"اد

فىأنه"لى،ارلاثإتصائرفىالوصاهلءن4اتب.ةماس"مفىاتبهتروماأن

كرتذنجاعا"صبوا،ابلادال"اد،:إ4االاثة-"هذ40"أ".أالروماا)-ثاد"أنناه

فى،4اإواعاة"قسن!سءنح3لملأ3را،أنءنارغموءلى.الإقابمفى

ةف!)401اءءإيتالذىا)+ةءصبذلاثؤصدأنهفاواذ،،اإءلادىالةاكنر!لا
http://www.al-maktabeh.com
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4زا-ةباةيوبونا3!مو،نبينالاصكاةدراأى،نييناليوناأنغير.4في"هيرنا

لفتتأموءخم،"3؟ا)-كان!ءنلاصثةبماإلابملماؤلةوث1،يونثالعافيونوالهيرةا

زفهملا،اهـلديئاورجالنةد)اتاتومجاسءنيأينش"بض)4،1اعللهاطمةرقت"رألا

غربوفى،ل"ا-)اباخ.وباإءصرة-"اإ؟خما.واكةوذا)ثروءنبهاث!رواهـا

يا.ارط!ناو"صأو،4الإ"كاةدر،ب،ا!إصهـةوا33!ذ،بةبمالأاماأ،الني

.(ا،دن"ها")لدلإت5)اب!ياةتجبالتدرأ"ذتأنبلمهث!ذانما1لقرىأنول

الأءباء*نبا)قرى1)فىساءب4،"بماتا)+امةالوظاءتصارتا)حا)صا)ةرنذفا

فىاد؟ا"الخظامهـذاوظل،لم،ا)ترل51ءنةب،ث-ء4ةثحمالة،يقض)ا"ءال!

عىوا)ةدا!*نمصاراءتبماأصاس!ءفىا،دن"باةنأءلى.اليلملادىا)-ادسالقرن

،اطةولاص؟"و،اةر!ال51ةإتذالمث!فو،"ثال!!براعاورئر"اأصابما

ذ،ألبتكضةوافام،اوومانا،واطةونبماا،بمىماالأصاء.ن3!حةلأاقئذوا

.،32"4ثالمصر؟طفىارة

،لادىاإباراخاةرنافىابمةازفىةةطاء4واللغعايمتوقفمنحدثوما

.و"يرها"33"13ءد4"ءإطبرءنملمرد511فى4:،1)توةا4الخةاؤإصاأص،طكر4إيعتبرةس

ى؟%أة"ءنارخموكل،4زائكاص)ظاليوةاأية4الاتأنك5لاذلكومع

ريا،!أ،ظو!يكا5إلاتعنأبماالإإ،امزإت،ارةلإدواأونالقا)ة"صهـاأءلىاءثاد"صا

،ئدةصا(4بماب،11)4ةوءث411الافىوظإت.ا)ءةودرونيدرالذيئا).كاةابءةدحق

بءتزا.الأا!اظ.ن2.:لجرأوا"جاهث"اطروفأه"1،،بلاءنأ"ذتأنبعد

لإ،1)ةهطء"4بالاتيرهاتررىر!يا)تيى5،ا)صادسالقرنفى،اه!دحو!الوثا

ا)صامة"*ةوديرنحربررىأن،طلمة5)اصأواءلفىث4"ء:إ.اا!تأئوتم

ارءيمنز.ال،ذمحى-بلازهـ4ا)تر"ه""ذه-كالتوأ.،34لاوا)ةوءب4.0"راباالتين

.لإ-كندرتة4فوارفىأتضأاطدتص)ة"كازتالةهط،إنبل،لقرىباالأميبن

ةواكاما،.صرإلىةط،زمإءنالقاد!ينلاصوظةينالأ!44البالهالأءوروم!
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اللازييةاتالاةعلىاث-تمات،آ"ادثةاءنتا!"اـهءنبت!دهـونه

!"عا،4،لماهأ*9هيرءؤثوسفق-"ألابهوماقام.(3لاه4والةهطواليوزاة.،

ن.ءلامت!ملا.ندهحا4.1علىثدلاغا48طه،)41الاةإلىبرهلالإنرجمةءت

استشدامازدادإنهةل،4البوفا،ثي!رفأن،ا)،كغر-4رجالءنكاونأندير

.،36"4الدتفيابالآدفى،زث"وزا511ءلىوزة!جا"ا،ة!ا!بقلا

نأاواضحوءن،البلملأدءا!نأئر"افىك)ذلا+ببا)ةهعا:4الآداب،ذثرتوا

منبرنا!ءساتبرهض)4،1الديذتادب"5،ابا)مهإ،قوهناكى4ءةلاالأدب

تتبرض)1،المولؤؤيزور4باوع.؟ت،يدالثدتعلة،2وكان.ا-تةلم!"ميه"،ظءأفوى

،طلميةمز0)1لا"كوهـ4ةوهالمةا"رءظءناءظ!،ة1)ةوء3-تيتلمه!،حىواة)اض"من

ا)قد:4يةاإمرالديانةأنك)ذإلىث!اف.الأجا،ب"كاومةا"ةبروهااضا

لبدةاث)ااررث""اءإءل:)د)كذو"غا،1)ةباى4"وانى4إه!لازا)ت،(4ثةبار)

"+فهسروخقاماتخشتأوإذ)ك.،37"ىر%أ"ورةفى،4؟ا)ةدتةإءسا

الةرنفىةةوبص3،بينسالمهرو+صثادازدا!.ا،"-ذارومادة15-)اةاء51اإءكىى

ستعد،أ؟بىا)مرخالةءفد،ارفىح"ذ.قياتماثر4وأ.لإدىالمهادادس

رواوصا،ا)بحزأطينةاوء"4فىيوناإصرد:ثااذ،"ت!اوراءبراولا:4يرد

نأك)ذعلىالديىن!و.ء-ةةلة4ثهمملكةأحماءلىإلادمإلىفيظرون

كسرى،اووم)قبءساإلموكصائر،ز!مقكان،ء!مرفىا)ة:طءظبمالمةوؤس

وسلم(ءإبالثهم!لى)ديمحه،ما)ة)إإصثلذىا(4ث.طاضو.بر،،نهين-امل-)امالمث

.،38"الإصلامإلى"دءومل"را

واوأضر،مهسىهومااءبابهمجم!وم،!خ"اثمد3،-ةنأبنصالمهأنءلى

الهنمرأنأيضاةقررأنفبغىو.4،مز،ظمندمظ)ح!أ،:يوا).كارا.ء،الاحخقار

ت.ثمةثكنفلم.الأرفى!93،"طحءلىمروز"11ا)مقاءحىأفدمرك"+ثسىالمه

يختارري!ثثو.اظاصلينسالمه"وىاظلةدوقاإذبتةاومأن.اثطاع
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لما،ىر"هلاباؤجهديرأبداهاض)41المنيةالمةارمةإلىيةدرةء"إلابطاركة

ارهبانبهاثخهرفا."8.!)!و.لوؤيمزتهيندثراد!طافىمنزلرالإمبراطوره.اأجر

بهمتخقلطلم،ا!اا)صالوطىالهةصر3ءنأسمإلىبرجعإكأا،اراثةا؟-الةامن

ءظممنةلمةت"جزةذلك؟متبر،الهلمدأهلمن-بمنفإن.أجةبيةصاءس

وهوؤلاؤ:و!،الموظةينكبارد"أءةدبماأفاد40عاهءن!رافاأن،لهثأن

لحيل،بياأوغر،أصباحلأنلمة.ةب:اعوقد3ا!7ة88ول8أء"59ةوسماريا

يمات!!ث)اأنكا.4ءلوطةابزءام!ط.وةينلمهرا،*5!غ،!ش9يتسكوء4)سكير

جرائم،ءنار-بمهوهبماأو،جللةأعالمنبهاوء،اكب،الثياظيالأثارتالتى

،تبودوراأتوكا،ياصؤ!!حممفى،نوسد"لديان!ف،ثنجاصالمهىننواكا

ا،-ءبتةأن،اوطى3يائمر!جغرفى:يرناإصرئموز.("ءصرى!؟أصلمن

.نوعاالأايرتتبرب،دلهلاا.ناءيرهوندذءس،سمءفترءنا.تلا!تكانأ

ىأ49(:مايهاهاطر1)طاةية)"يرازاهوبوليىفىلدؤقدىلهمزفىخ،داإ.يرعنأ

ا،!سإين"24،.ءنأنه

الأهرامقيدهـلم.لالأصهلهةءساإصرىباالاء!اباهذر"ظ""لمءاةةبيزأما

بترفوأ،8الازدرا"وىئرص"3وبرواإؤرحءن،ا)قدا""من!اصاطوما

فىيرا)مةدنفيىقىظفلمطاللهءتد4ا)ةكرت"تا)صةأما.همهي!اأوأبعظىتيا

أو،4ابدتلا!ألافىايممإ3نولاير،ثة4"ءواعاة،3أنإذ،؟الة-مامطب"

صدممالدبئءلاهواثخهر،4:ةزخي،اتإااإةازثأتفى!طبا"4)امعقدتنوافر

او-هلوأنهم،؟هلامناةهطا،نوثظ،زيباا4إرىءاذلكإلىيضاف.ل،ب!

يينامهصرمنا!"ىفأأنهمنالميلادىا)حادسفىالقرنحدثماوبرغم.رءيةإلا

اطكومة،عجمارهوظفىمنصارن4و،التعايم.نكليمرآ،ظانالومن،كبارصلاك

ذلك."3!ةتالممرلو"ألاإلى؟قون3!صأةاوزالضبمنةىءفىاعتبروم!د

أفس"اءتبرت،مر34،كافىواروءانلا.طإ،4:ةوربأعغبارها،إيمز.طةأن
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فى.تفجحأأنهاءنالرنمءلى،سأمررثت"تسفىالمطا"،"-لمطةدا،بمة

منوزاد."4"ذنفىالعوب،مح!حلهخما،4القوبالضةهىالرصبةاةتيطل.مب

،ءرالازدوايةش"-)ان!نببالأهؤلاءلتهءنلهضوا*مرما3تم"لأوثاثينصالمهسخط

نأفىاطق-،نملأنة،"ءلم!دم!حارهمباعته،الأجانبهؤلآءمز"يه!؟"ال

."!هالمقررةئب9لهسا3ءني-:خا!واوأن،بنانيا.دمذهبا3عايميفرضؤا

رترضئ)ا!بمل"،اواكاءب،،لاو"ألاهذ.فى،تينأنير")اومن

+انوناو"اكافإه.سفىوأكصطةالقظءبممارصةالمكلفونةونالموظهـا

بالأءن2لمو؟شاو،ا"ةر!ثاالذىا!اباناومن،وا)تياونا)تراتكامن،!اصون،

يؤدواأنا،وظفينلهؤلاءتبءونلا"وفمةبمجاءنإينسالمهةإن،نروالقا

؟تعوا)الأءجماءمنله"ةث-أنولثقيلأأحداأنذلكالىثذات.3،وابم

.("6"4اثحمرطوااقتا.اثفوفالمبضو-ئرلوننالذ،ا&+يخدمينعهمضارتر.ا،اا)تي

،انحامايرة4اطربماءفارفا"ذ.ءن"ةرواواإدنالةرىل51أنفالرا"خ

طولالأبروفيةرئرحاثضرتلأنإلىلاو-ألاءتعهبمرفىأدىمما

.،-47"يهة1)كر4!:تالهت5،ارظ"ذ.حدىاتبولىأنل4؟أنءلىلأثخاصاأحد

،ديربةورس،يه"أ.روثءةئهسر،أصدرىاكالأءراث9ذءلىالدلبلوهـت

1)ثرعا"4ونا:ةت!ولىأنفي"ت!المب1،لو"هأ5ءاأبولاوا-مهءفىصالى

يضو.ودأزرؤ3ةه*3ة59

ا"تهرب10لى85تقخاأو،ثءوىءن،رو!.)ا،فىكلتاي،رب)احفظخهوما

منفأ"نه!،المرةوا)-خرية4الدمماةروح!ت"ةرىدبوقصالمه

تترتبوءا،وا)+داواتحات8المةا*نالجيرانإينختما،بومكل"تر،بارو.ألا

تااجروأإثعاتاإةازءذهأن!8(آءلى.بالماكاماتالأضراروث"د!تك)ذءلى

"-ادك!الةرنة!وصفىواردو5!ع،وا)ةلا"يخاارعاةإيئب-"ةتحدثا
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!نزاعأضحىأن،وب!دها3زثةاطر4ط،داتتءلىترتببل،أليلادى

."9"،طيرأهية4ا)جيزةطيمصقادالأفرئر!اين

التىالمنازعاتءتنجتالق،والأفرارائرا!لات!ورأنو؟-"بعاث!

ت؟8ءنإةالمنموبالأفياء4كأظفىوردبماوذللث،القرىءنيةبقر"دثت

أصطءظلاهاكألآا!اا.وهذ،083!ة!نيجاةعد،*لأ*ة!ط59مىةياتر4اص"صث

ءتم"تيلإ:،او،لا!صر،"ذ.ءنم!،تعوثدفعواأنعاي!3ةنيالذينالأث"اص

ةرث،11ثفي:أصاؤموردتالذيئ"ؤلاوءن.1،.ةد؟أن3!مواحدكلعلي"

،ه*8!!"،ح!،!ءفىوبا،-ذثفىوالموكل،صدن"!او،ببوا)جول،!"9،لماطآعكهه

المواثىسرقةواؤترنت..ه،!الحرفأربابمنوخيمرم،!سه؟،،هه!9"ظوالملا

،ا)ةصاءبم"ربالأءوال!نيبرىماكان)تإل،ا،طركءنماظ"ةاببمايردث

من"قر"ارتأنو"دث.وادسقةا)فيبإلى،اتارط"الاغرةفىتعرض

ءلىء!ضو؟4،رصالةفىوردإذ؟ةمجا"ادلاواطروبت!إلأفىمارا4-ثةرالقرى

ا":ولتلأنأةإهث،الةلاحينءنجماء4بينث"اروغأن،ياتابرداءنبةبرد

الإقي4الهةاتهاتداريمأنرلااء"رالىتتصولآن4ا)قرأوفكتحتى

.،ه،،وا)صلمواتوالدءوات

"كانتترددوأ،قرتتينإينبمىاروغثأنلاو"ألاض"فىوحدث

.،52"3!ناريمبءلىالإغارةوا،بإ-)اوبا)نيبتثةةلمواأنفىتةينالقر

خامة"يموغاإلملاك3إراقئذأن(البلادفىالأمنراب4افى!نوإح!

وأثار.(.3!3"ءاد%و3،ءأ"ها!ثا-ذإومواثةأنءلىاو"ردو،(1)هتلار،)

اتلمية،اكا)ثصورءنا)بلادصاث"ءنبدلا4زأإ،صكوا.فىالأةرادأحد

كلعالة"بش1)تي،4الخاصشو:؟ا.نباوخلصإلاث،ذقيحةقولا

المشابمراتمنيقعءاومنع،ادلاحصل*نالملاك3بارأتباعومخع،لهفب

."ه""4"اصألامنا!فيسهلمخدمرما

http://www.al-maktabeh.com
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حدخهاأن،ة!د!ث)اءنوءداوغمالأصا!ببن"-كانكراهيةوبلشص

للتابمن!اعادفهالنقبفىصىحناخالمؤيروىإذ.ىال"إلاالفتحزمنتخفلم

بدأنولا،سفىا:يمزةطيةاالةواتئر،ورتبود،،الناكلبينالمنازعاتءنقيالنا

"ه"هلهأهلأطه!للإونيرة،زعلىواستيلاخ!3الهربومبقرر،بوانالكا"ؤلاء

،الرك(قىفر)بى،زبين-ئافرءن!بررىبكاا،النضالبمأحما،ثةدو

أنحاءفىئع!وثا+مروف!كانانحايلإلطباقا(ثلأنةا،مروفواظضر.اررق

حساباتوفى.4ثردخك"الاب،كا)ضق15-الءماديئ،الداخاجةالمدنزفى،لاد5)ا

بلواتوغنأد،ادباقاق.ثدفء-قخد،رو%أوتباتهـرإلى)فارة،البهسا

."56"صةا!لياا"طبلاتمماثالملا)كبمارتوكا.ا)صباق

إينمةه+)االمةازءاتءنيقمماصدى،ا،دنأمم"اوىففى،أتتموتردد

يخااطزئنا)نراعءن.وماكانذاتها"ام،زميإنىيحدثكانثاها4واظةحراررق

الاثتراكالىا)-كانإادرى)1،اإوظفينراتقجسا،المتناظرين

.فيمط

(هوز)ـهطةط!س)عط"كا:لملاافى40ا)ةلاا)باجاركةنورةفىطه!)اتماحدثو5اهذ

باتالافى!اراءنهـمداتولدأنتلمبصأاذ.يسور4براعافىرالإسن*زوقىت"ض

4الإ"كاةدرتبرب)اتكيلا(أهالىهـنثةلاأنب*إ،لاد5)اأ!اءئمماوالورات

."57"المثافيينالثواربضهروبفىفبب4ةلأ،بمرصيرحامميقةلمواأنأرادوا

اتدعاؤ.جرىض)1،إجزةطة"نيئالإصعفدرأو%-لمتال،نابهودةعلىواولما

أحدأنإذ.وأقصا.أثصدهالاءطرابباغ8ا)باجاركةأمرنورفىلتهداهالبها

علىفا"تورا،صحبهمنجماعة3حر5)البر،احاقواعه،الفتةزعاه

4الرورار"كابفىأتيأهلأمعنثم"لم3ماواوغنىودمروها،السفنمنعدد

اإوولناإوظةفىنوهـ!3،اسبنافى3بموألقواالأثخاصءنءددعلىوافقه!
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.لات-"وألاإصزلطالهواأكم،"لهم"ءتابرأةت"إو.اةمحابأ-ماول

يةولىالذى،5لااه!!سباصما،مروفبااوفاتوا!لي!راررق،صيرىأفى!زاجة

نهلاأإ)،الةالأوصالى3ا)تيهـناو،،وو.البربرئدقابطلهيموسو،!ء،س!ط"9وظيفة

"ذهفى4نلرظوما؟،لرءباتهمث-"مح!ثبولا،ؤ!افالإثكارهو،ا.لمردال51يحترم

اط-كؤ4مناهفمةءلىاو+ه%أ،الأصاينوادكانوظةين11أن،-القص

كا.م58!أطيةالبيز

4:ءذ"أالذىا،صدرأن.نالرغمءله،كأ:اةةإصورت-اهة"إوالر!ذه(كلا85)

نواكا،لهلأج"!سا!آ:ةءدتءنتوةأة!!ل*نأإفو--يرماؤبثير:صىا*ة"،اا:""و)ةفىنؤ،ا

ردوا1ؤط،ظاهرءرضردون،اءورة؟ااىف.اق،مل*)دلابء!تدة،دنذاتو.؟تروباباركة

رضواة"و6ينالمغاءرمنبثآةو،ألا8"ؤلا)توأ.أطةيهفإلىهـبالذى،ري"وبباجرك

إ-بطيرلم،ا؟ائهةةا،دت:ةاثورةاثجت8ؤ،ةترد:-!سإلأإلطا)ةهحقرهلا)كأنة-ال

&إعادأدياحثأنهأغير.تصحهءنإص!رهـفىالإمبرا"اورءفاهؤأ،إخمادهلم":لمسصتالالأوب

حدابففلغاإ،اةظابةااةواتا؟ةصارر4تذاا)ةتةء!5أنءيهى،العساكرءثد،"ضبه

.الاعوانمنصحبته1كانن.وتيودورومو،ينالمفا،ر

وا،ر3ق،اثروةواا!كاةة.ناةلابةاالأخوةءهـؤلاب!ا-كألحإلى(نةثيريه)درواتةماأ

تفاتولم،عيربوو؟ضا!دتك!نو"!ئ-و-فىطقخمقالزرجاكاونممل+بام،ءفىثآراالإداوى

وصدرت.يئاثائراإلىزا-!فالاإلىأتعهلاأهـله؟ادضو،إةو+صإإلاءةقموتمنحاكاهما

أدخوبارصو)ا!:،ئذءندو،!مءناءنفيئر!.)الءقوة)ةتاقمع،ا،ت"لتاجسلأواثودلار5الأوا

ك)ذوأدى،ةالإسكاندرإداةهحال.ىق!اإاصةناافاءترصو،ةا)قوةءإ-ألاإ"زودين

،جستالالأووواوءلىارالثورة4:المدل!أ،مأنا)ثدة.تباةت(؟ا،دينة4ءياعوقوإلىالعىل

الا*-ثاةر،ةلاإزدادت،رواصا!"ءإلار.أى،%ل،ا).ورةئعءلىالدوقعزما1و.لهبض10اوطا

ور2-المقوادةنبضزفوأ،و-ةنءدةفىر!..ااا)ثورةءهما"دزأب،ور3الإقبمءص!لمأعتحى

هـحوا-ءاو،-ل:)اإمةدالةا،.ح)ةأ!لةءهاكاةداءلىونآترلىتوا،يئ،كارؤءأؤةةردصكا.!لاالى

(+فىل!و.والق!رانفااش-اأ:اهاص!صرفىاطوالأءبرءوظةوتبعأاكأااضرا؟باهـن3تجسما

فىبكلا+اماضاولا،ا:ا-ءامىمخ!يألنه!40!:!ءنستالالأوبإؤصاهءلىاثخصإترابها

الا-كاتدضتة،قوات"حلهيأهخ؟؟ا"ثد،"هـالأهـتآا)ةورةإفىادإبتصأو.،4إءلظأن

منحيربمخوجث،درثة-عةلإا؟طةلمراااةوةااماصتزدتفأأوافض.،؟ةكفىواومصر

ت.ق؟:زاعسإطلإ:رر".و.بة،رء،ركهبهدإلاالورةقئهدوأ8ا:دميرواالضخريب

إ-كلم"قيإمدءكمكااءةإعدامتصأأررة.و،راعاوالأءبرد:؟-بةصاإففىازوافا،يئئرافا

أملاحطهعودرت.تو.خمم،بدةجة؟اتة+ة،آتربئءلىاطص!وبرى،المدتنةخ!اءأؤ

:قارا)طويلن*زبهدإلاوالسلامالهدوءدثإفلم،9كأاإ"راؤتةرربلا4إإ،أما

يلأ!95ع*5:".830"

هة!س4:ا534.0.

(سء.رةفا"-22م؟
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ضد1)ثورة،البحرى4،واق*ح3"4ءءيرادا4ةمدموظفوأءإنولما

ن.مبيرعدد2الإانحاز،ا)ةقيوصىحنأقولحد،علىاف،المدنتيوفرلحا3

."59!منازطتن4ذلاثبلىؤبمانتهسواوا،ا)بلاد،كان

ناهبجيتامى،ر!ء5خزا"ين،960صة"اقهيلا"ذا.نةىءوحدث

يلبثولم."60"فوكاسالإمبراطورءلى!ردهأعانالذى،4!راؤرحاممعرفىل

ض!ح،بالإصكاندر؟ةاررق"زبأنإذ؟ا)ةوارإلىانحوازواأنيونا،ءس

لاق-"وألاالدوقا!)ةع1)كأ،سفى4اله!ز،ظهاطكوء4ضدد-اعدة

.()فوكاسلإءبراطوراقتمهد4ةأإخهراثلذىوا4الإس!ندرت"وقد(ةوهـاكب!لا

ا)فقرءن3بمغل،!شوف4ة!دأءيمانأءلاك2ذاو،قممتاجفصادروا

قيالكراأنعلى.ا)ءساهب!16"منعلي!ممقررو5ما4دثبأءنطجزينماجعلهم

المتنازءيمناطزإيناتةاقإلىأدت،فوكاسمحومة،ا).يمزذطجةدعوتالمشزكة

."63الإمبراطورلاءليفأءناررقفضشلى،س!!اواررق

نذ،فيةالدألإنارةسرء4ءنالبيزنطيينن.زس!ء-كانبهاثخ!رولما

بكايينالمصرتيالتلأ41إذ"ا،ةازعات.نيجرىفيمامثزكواأناطبمح!أ

نءبهمارتبطوما،ئبالغرامن3تمحبلمأحاطوما،المعجزاتمنالزهاد4إيقوبم

د،أثأنحد،بهيتاسنررةثناءأةفى،لاثبذيظجيتاسأثر%"و.يرةاكراتاوؤ

وظل،البلء!افعلىيقع!ودرأسعلىمهمةا!ؤذاشيشموكان(وهوتيوفبلارهاد

سوف"رزلئبناأنإلىذأثار،ته؟تنبؤارغ!ثاو،4ة!عثلاهينو!حناطالةهذهعلى

ئل،ا)فضامناراهدهذا4،اثخهربكالمذكيضاسسعا(و.انهسواا)ةباحيحرز

ا)تي"و!ا)نتائج*ناظوفبهاستبدوقد،4ءأتأسدتأزتلمرتهإلى!ادر

د"،مهمرإلىزوكاسبهبعث،الذى8ه!59بونوسفىدالة!همالتلىتزتب

صابقالىمهصويىبد،هرزلجيوشليرد،أظاكبةإليدودؤرةقعفىنجاحه
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وسوف،بونرسكءهم%ر!قتسىوف5الزاهدهذافأ%بر..لفوكاس"36"رولإكأا

يسئمعنكايثاسكادوما.،آروط،اربءإهرؤليكونو"وف،فوكاس،ءومة"ختط

جيشكلكبيراهجولحوفن،4ردن!سإلاالىطد،تي،ةا)ة.ؤذه5إفى

.،6،!اهربا!رامهتاز"رفأ،طورلإءبرا!ح

فىاباتالافىطرموطنأتطرتلتبرت،اك،ثالإ"كةدرمديشةأنواواضح

نءس،الناسءنأخلاطبما+يشةرالإسكاةدأنوفظإمر،ا)بلادنحاءأئر،سا

"بمنزا،الأ"لي!ناصهكانالإءن!ف،ئنةاواليوة،بوالعر،وا)جهود،؟لمين"-ور.

ناكاأبصاةتكابل،لاتبارةيمضشأوءتودءم،والدرا"4الا.امرعزب-خ-

يهانصكوأدر."65!وا):وراتالشتبإلىلهيلباالها51اثتير،واكاهو!ت،7

كليةهضىأنهإلى،539"نةا)!ادرة،وانينهاحدىفىزأثار،الحةية،"ذه

،4أطكؤخا!مءفىالأصا""ءنيصنمماأنعلىيررصواأن(الإؤايمم!ح

غراتونرض.4بمل"اكاالةكنمافىمد":-"الأو،الأنرادإلى"ةالايررى

نإ!اإ،الإؤإيم"كامءنذلكيخالفءنعلى(ليرات)صولداتءثس.آقدرها

الدوقشمديدجرى4"أ،ا)ثدة.تبلغ"تص!.ةدرال!"ورات.نا!وف

فىيمعنأاإذ(ايمرة)ءولداءثسون15ذدرخرا!4غثوأنإ،لاة-"وألا

.الأص!حة"66،تجارة4اقه.ر

لا،مح!ومالقىحثونفىتر""،يةرندح!لباثبتةض)ااتروف)انءهوربوفىكل

أحدثهماأنذلك!عالددبلوءن.ءجا"اا)ناساظبزؤيزدادمد.بف،ولغب؟

4ةمحةدرالإفىا،ؤن،دقةالىأدى،الاضطرا؟ت*ن(فو.)ايلارجال

."62!4،داؤئرا-"4ةد،ابؤأطةوا،حناالأوتالاغفإلأها،1نحاول

،4رةدر4الإصأهلفماثاركأنيا)طببىءننكا،كيئسةثوربت:دحوإا

با)-لهام.برمو!اوباطجارةايقذفو3و،يةالإءكراطورالقواتطاردونأخذوا،ذ
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أزوك)ذكلالذا.ليومن؟أة!هلمرذكاسعلى،ابةدءنخطورةأقيكاوؤازأ

ءو،4الواقىوسهتا"1ساةداكنه-4إلىلجأ،الخلقدوفيركالبطر،تيودور

*"68!اثفسأذكاب"إشزواتن!ويةدرالإسكاةل51ءنخوفا،اليحرث،طىء

وءن،-المدرفةن!سإينالداخايةاطربأثمهت،بىالهرالفتحأثناءوق

نء!نإنكاالا!ة)ا"ذاأنواراجح،النزاعفىواظةساررقيشتركأنالطببس

."69"الدينيةالمنازعات

الهواءلهس"نكان،ابوالافىمارا)ةوربإلىل511!نبونا)صر4إاثتهرفا

رث-هلا.ن"ارإذ،صفى"-"فيانإء-لا"اتت!ةثقاثترفىتاضا

ءرة151منلملأد5)ا)-كانعاابرما.4ؤابة4دا"زوايةماإدارةقث.ام-فم،تتظمأن

"أناطكاومةهر.ءوظفىعلىرجل-")اءن"ول،جزأطء54)ااطكوء"فىداةلمرزلا

.،!.وا!دوء"الاعاهئةان!نء!شفى3!ل!يهاشروا

لموظفيناأءظا-نياا5

فىاللراصالذموالنر"له!-1

ولند!مل511"لمدمااعاةبكارةفى31،خ!صإ.ن4ةقاما5ذه"-ذثانلء4ا.أفارآ

"حدوث؟ث!!ااوساءد*ت"تب!ذ011اإوظةينقيلءن،وا)ة-ادالا!كل

.؟،ظ،يمزةإ.ظ.4يمالمهيئ*اتهاتالمر.نين؟موظةحةل11؟زللاة)اوباتالافىطرا

-،هـطإةا""تير41!-)اا)طبماع*نس!*فى1)وظةون4إف!"اماأناواتح!

ءإيم"اث+لمة"هـا!ثتما!آلاثتةق"اطنهمءباثرةفىا)ح!خن5،"إكاوهماوأن

ن5!نا-)اوا)-ادسا)ةرةينفى.،ءركانذلاثوءم.آءال.ناعاورا!هـثر

نأكمازلمرتني.نمي"وكحإالحا!؟واهةها.لهم،-!را"زملىتلتدماثواهد)ا

كانهـاكار"!أفأتفيكا،اإحكاوءونله"*رضالذىا)ظلماراصتىرفىاخةبا

4ءسكاشر.أنإذ؟بر+)اتدفى.ءس"ةطصام!ه"4انهلاوادىقارخاء.ن
http://www.al-maktabeh.com
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أزنك)ذعلى!داهليومن؟أنصارذوكاسعلى،ا؟ةد.ن،طورةأقل"3ونواؤأ

ءله4اواقىتا"هيرس41ساةداكخه-"إلىلجأ،الخدقدوفيركالبطر،،تيودور

"68"اضأ،كاء"إشؤواتوءنيةدرالإسكاةل51،نخوفا،البحرث،طىء

وءن-،-المد،ت4ن!سينالداخايةاطربأحبت،بىالهرالفتحأثناءوفى

نءخإنكاالا!!ا"ذاأنواراجح،النزاعفىواظهساررىيمثتركأنا)طببص

."69"الدينيةالمنازعات

الهوا!له،ءنكان،ابوالافىطرا)ثورةإلى1(هليءنبوناإصر"إاثتيرذا

ري-5)اءن"ارإذ،*ءسفى%-ذبانا"-لا"اتقىةهقاثكرفىتا)تي

رة"15إءنلملأد5)ا)-كانعاابرما.4ئابه4ئيا"زوايةما!ادارة!بطهفماتتظمنأ

.أناطكاومةهذ.ءوفافىولري-*)اءن"ول،4يهزأعاه5)ااطكوء"!صاقلازلا

."!."دوء"واالاطهئةان*نثىءفى!لم!3شروايها

الموظفينأءظا-نيا"إ

ا!دواصءلا!ذمؤ!-رن-9

ن*لمرد511"إدمااعاةبكارىف:31،خ!صإ.ن4ةقامزهها"-"ةثانلة"ا.أظرآ

.حدوث؟ث!ءاارساءد!نثةبضذ011ظةثنالمليل:ؤءن،وا)ة-ادا!روال

.؟ةط"إيمز4.ظ"ثي!إ14تهاتالمرءنيمنلاموظةلجمولةأ1؟زللم!ة)اوباتارط"!ا

.،هـطإةاز"تير41يف-)ااطماعاءنص!!فىاإوظةون4إفه!.اماأناوات!

ءايم*ا.4ث+لمة!ا!ئآ!اق!ثتةق"إطخهمءباثرةفىا)ح!خن5،"اعوهءاوأذ

نء!شا-)اوا)-ادكطا)ةرةثنفىس"،.كانذلاثوءم.الإءناعاورا!ء!ر

نأزلم!تنيك!.يمن4محوإاة!الحواه:.اهلهم،-!وا"زملى"ل4تماثوا"د)ا

ءاكانكار"!أفأ"تكا،ا)تكاوهـونلهز+رضالذىا)ظاا"ترارقاخأبا

!!صكانت.أنإذ؟بر+)اتدفىر"ء"ةطت":خما،اتلاوادىفىارفاءن"
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أماراتجض!كسالمهءلىر2وفا.*،21!4ط"ازوصناء4يةتجاربحركة..منه2

4الثةازأنكا،والنئالة-كارىكثاط3زآمرةالإ"كندروظلمت،ة!رفاه

.القهلى"2!"الوجهإلى15أثرامتدةينإ،ويل،ا

تا-"ؤ11؟ء!ثرزكا،الصامةادلكااتبكاوافقةو،4ا)-كاةبففوذبةغلو

،(الأجاذب)ا)خرباءبماخزلوفةادق،ل!رةىتإ.!ثة-!إنثاءفيرى،1/4!ايمر

من4إاور!خثامال!ةب،تا-"ؤإا"ذ.علىالإأةاقفىأإلاك3بار3وأءحم

.،23"ريظاوحب"،لثروة

دواأالموظةكنض.؟أنإلىيثيرءا،!وص.ناكردياتاءإيهاثتماصوز؟

ا)ءسا"بدازصيةهماقكةلاإوظةينأحدأنذلكهـةال.،،وخيرءلىواجبهم؟

فىاءةذرءن3وءني.اظالمة!47،االدعاوىمن4إاثخهروالما4المالببىمةدو"هن

.لالقببهذا.نا)تييئالإدارالمهوب!نحدث!ا.د"إ،طارعن"%خره

لفراقهحزنءتوهناك،،م!ازلااةب.إاولاةد"أظةرأنم!تأ.وحدث

،فوكاسقبل.نحمنود!دثة"!1،بولصذلالىء:ال؟15يتولاالتى"2ابل51

."7ا،د؟نة"هن!سكل،"جة،ظىالذئ0

4صاطءن8ظةفى4-اءدةر!اةواأوخلفاءه"سقنماجانأننة-كاررلاأنخاعلى

نىا!بويوالإداربادىءبفىدأ!ال!نثهؤأزيماوذلك،1)ةاء44،بةك-)األ2

"6!،.
انإ،كهيرآو"إطا،أنفوذا"اؤة"للال."التالونأنوففاإ.ر.س

ين.ا)ةا-دالموظةينمظا!ن!ءإيممماثقع"فى،ناك-)اءنافىينالمدخيرعتبرء21

م،-وفىل+"ما،أنفح!33؟،ألام!"ءلىا)ملياارظبةمنأتضهآ"من!ف

ععنحقمنكانكللهءنموفات"رخزإذ.وا"باصهـمةةأديةتلمزءومأن

ا-ادح!االةرنفى،س"ءفىالهاءةا)صةاعاتكانءتا-فىثاإ:اهأنإف؟:لمرتثير*(7؟)

؟انظر:ا":فلاالا.يجرىالينلاكانوالرخاما،رءرمناجمأنوالى،9،لميلادى

(له!!*حا:"4ح!*!كا5ه!4لا!س9،ءآ،4*لأ!5ه!.لى03،،،2.
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ارت!بمأ"77".ى11ا،ظلم!ءن3!يفكاوالأسقفإلىاو+ةريأن3ا!ةكألي

!4"ارء)اءنتة"ألا4إر!ثاماير!ثونمصركانرا.وظفىأناراغ

منإدلا"مهو4زيهمو"دوافأنمم،4الأساقةءنوفىم!ة"ءفارءمفهلى

كبفالونأباالأسةفإلىمرؤوعخطابفىوردما،ث!ذمثال.لهمعان1الإ

نءقيتاوزأن!نهرإش،عغ(هـ99اهن"ا-؟بئحناءن،*هول*!س،6،اء"

وأثار،4ي!لاعا)-ثرةأصاءنه؟أاحممزدوكان،ار"!جمها"87"ض)االأخكااء

الذممد،"-!رأواءرذ!غنءلىتةرم،مرءوعإلاكنأ4أرإلى،،!ابفى،ةا

."79"الحقيتىبالمدةوصتبر

ثكابه.يرمافىدء-اءدات*نا)-!كنهب"قالأباطر-يدهءاقببئذلكمن

ءلماأ،لإقىوساطان،قوذ!ن!كافه-4كانوءا،.أسظاءنكصرالموظفون

ين:حرورءن4الدت"ثاإفازءاتءن"ؤلدمماارخمءلى،الإدارةرجال"لموك

علىأةوذو"إطانئن"اخىلةدواالديئرجالتكن.أ!اذ.!مؤ""والمؤلوفبز-يين

رع!ون"دو4أطإجز*ن"قادءيناإوظفينكاان،ارطةبينا!وظةين3مهظ

اإونوفيزبين.4ةقا"ألا)نصاع!ؤضهواأنوص.لهمفىتعن1،اخلقدوىاببالمذه

مهارك،فى؟ينا)ءصاثبإك"يةالدا،ةازءإتءلىوتر-ب،الموقفتعقدإذلكو

.،08"رىاد!لادا-لةا4*وفا!فى"-نهع-)ا"ما"انءتفىتأ،ية14د

+،ص!وظفىءلىططةءنبةالمركز4لاحكاوىكانماأنذلاثإلىافيضا

ءودات،(4اة-طةطيذا)،العاص"إصد4فتيب،ف*!)اوالتراتىؤأخذت

*تمل،!ب"إبعد؟ءسالهامةا!وظإئففىوتغلتلأةصرادا-ةلاأنعليءالبرديات

."89،
"حقبان

ا،س/لز!ضاا-له!زء-ابءلىا،وظفىاممصنا-2

ظائمة)ايى*ةيجصئنيانجهل،وألاءطرابالفوة!هـنر"."ادوعا
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أ؟دىفىا)-اط،يرعزأنءلىيعهلو،اليلملأدىإماراالةرنمنذبها"قائم

اإوظةين،قبلءنا)خطرءناط-كوء4لهنهرفىتمافإنذكومم."دو،ت

.صر.فىةلثرا،تا!؟اءنجهةفىلهشدةءنثباغأ

!.واالذيئمو"د!ا)دوقاتأن،جس"ذثانلإصلا"اتوفهي!فور+،او

اإدنيةا)سلطتنأتزم!،دث4أةغير"وا)ء-كارية4ا،دفيالساطتينبين

د،اوفىظف5دفىت+.صا"دءدا"!ماصاتأنالأقلءلىأو،4راك-+)او

مء10المعروفا،وظفأن*فلالهنلرظ.(83"اوورراحلمألوظا"تتا"ردصائرك

ئىالة!ا"خار!ا4"طو،وظهيق"اذبإلىيجهع،(ا)دوقءةدوب)،ء"5،!،!(!س

اص!هماصاتلاو،ألاض"فى3أ؟دصمفىممي""افا)بماجاركأ.أماح"هـ4ح!)ة!3

ثكونوأأنع!ر،4ا)باجرجوظا؟فمبماثركامجانبؤهإلى،عدردة4.دفي

أر،ثتءا)ث"صكونأنصحذلاثمضال.4الأبروثأو4بالدوقبءوظفين

باجركايكونأنأو،ةاجركاوالإدارةرئه-مثكاونأو،ا"ركاإور!همائي!

ا)ءاجركدثفى!برتمعأنخ"،ذلك،نعثرأإل،((ه"5،ح*!،ح)لادوقباوءندو

4؟الإدارالوحداتفى!ودثؤةد،الأءركانوكهه!ا.وهـكرية84مدوظاءف

ا)ةؤتبلغمن4صلطالموظفيدرتيرةممأن،ادوقياتوابروثيماتكالأ،اقلمةة

.(83"لاو،ألاو"ظروفلهتهبأتاإذ،لا)ثأنءظيم؟لماثث؟حماهل+ربيما

هيأت،ا!لإكاربم4طبةإلىءاكةاقمواالموظةثنأنمنفعلاحدثفا

تءطزوهفا.الاخةلال.نونوعاكبيرةسلطة،موأءلا،3ثروتهم3"

نأيلبضواأنو،الؤزراءتياتولىض)او،بأ.سهاقرىثهلتض)1،الأراضى

وبة!ل.تا،حتا-!"ذهءلىوزةوذمساطتهمقةدأن3"صأ،لهم)اأرةااأفىحو

،ءهيرنإظاسادةنهمأءلىم!ءفىصايقهسفونصاروا،يةا4وا"ث،االذيةا؟بانظام

أ+رهاقولىفاصة،زاقلموولر،اهبالقسلجعني"افجهاةتت"دمون

http://www.al-maktabeh.com
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-ممنةلأوأءدوا،أ"باع!مة"تإيمحو،موا،وءوثةون،قبلهمءنموظةون

لاو،ألاإمضفىواتخذوا.4"افصبواأ3صياخمفىأثأواوأ،،"اف:صط"

نأ،كنءلى،طورؤئ"رأالذى،ابريدانظاموا"ئشدءوا،ابلايردادأ"طولا

ذلكءلىيله)دلاوءن،تدا!ذ،1(الإهـبراطورى)اوعىالبريد)ظام

الأسراتبضاخإالأءرإنلة"84!.يد"برفىانيلإدليمر41اصقشدام

وازداد،33؟اصا)ةقود"!كواأن،ا)ملباسوىط"ولاس!ءفى،.طاألارستقر

3!نءثدأ)تمرةثالذى،كزأطى5)االإ*بمزاعاور"-ابءلى4ماستقلار3"لمطانم

.،8!هالة-ماةطءفي"نى

يةقو4"إطءن!مصاروما،وا)-لمكاانافةوذا.ناثروةابهأمد!مذلم

أدى،الدوقأو،الأبرسثء4رئهسأو،ك1)با"؟،وظائفءنتووهمال!ةب

اذيئا،ثاءالأزوالأثءاص"ؤلاءإخلاصوولاءإلىتير3لا!ثأصأنه!الى

.3عايما!""عا"ت"ت!وباتءةهـن،ينا)قوانىءاوردث""دواأن30"وفىأصبح

اقيرالارصتةا)طهة،هادهذنرأينبطترالئ4إاألةرصرأواأنك)ذإلى!اف

،و"لمطانيمأءوذ!فىزادت،الملاككهار4*.طإلىيئةهون1)ذيئ،الموظفينءن

مهب4أءصفىوراهمةوا)با"ركالدوقمثلاوظا"فبهضوصارت

.اأركادفىأبونأسرةذلكء:ال،الارضةراعا.4تار!ءألا"ذ.من

نأثكولا،باجرك)قباقئذت،*ةشاة*أ!عمثيانرباا3أسبدة!مأد2ونث

يقعليءنوفاائةثا"ءاثرؤ-كاةص،اوراء4؟قعارءنإلمضم(إغاال!هذا

.،86"لماممةلأومندوب

إدارةتولى،ثرنأاأءسةءننرداأنالىصيرماالوثا+!بعضفىوورد

يه:بهرو،حه!!55!ح3*آول!ا"3آعاة5!*!لةبتخذفا،،-طخطيهلة4تاال!ماص"لةاالخز

."8ا)محبيرولالنةوذ!نييناإءصاإوظةينكباربلغهماءلىدليلاث؟ذ
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)ةة-4اتخذ4طيبدوقأن،ةينالموظ"ؤلاءصأنارتفعءلىل؟دان!و

ءسته،أ:يمدو،كلالهأإ!تةىثاءصلهوكان،بحىاثيم44-نةوأحاعل،بلاطا

الأءير.باءميرتةلو،ادالأباءهةةأفيدحو،جهبزوا،واطعتوليهبثد!وقفىو

متبرالذى،لدوقارلاءءنفيلءا"إلىشيرهـاابردلإت1ءنبرديةفىوورد

.(8"مأسرهإقابمللإاطة:ئ!اط!

بينإطترالتىةمي+بتلاءلملاقات.عاتراءن"رى!.نذينأنري-ب)ان!و

ثةيمالذىبدممإينو،(.ءسفىاإوظةيخكاكهار)ياءالأقوخاصهالأ"ؤلاء

.ذ!ازيزإنى3ءخما"هد

ا)ةاد*ينا!وظةين-اسءنكانبكااثيراعاهـيزاظىالرد5)اجمأزإذا

نولىاذابالضاا5ا!51إدىأنه1،،مهسفىجبمروظائفا؟ثفلوا4بيززطن4

تةهـل!لما"همز"ظيةاط-كاوء4أنإذ."ماهـ4ازظاهفثينسالمهكهارد"أ

ضفليالاإ+ددإحممإد3-ةفلم،عبلميرة)االألقاباوطهـييناك-)ا.ىلء"ثدقأن

يونالم!سزوا!حم:ث1،الهطاإ4زمنفىأنهواإهروف.اعهةيرةاارظاءتءن

.ا!(هـ4اهفاوظكلبزناليونا"فتلبهنما،نومارك4وظفي،ارظائف"لماثفى

!الى32بكارشصثدمونتةة،وأءصاق!31"ءسأءيانصار،ا)-ادسا)ةرنوفى

ا)ثانىني:-"لونقاؤطوضدءلم"دءلىتازو"رألابهخهمءتأ*يخئاركراعاور4الإ

ئذو!نذ؟توظود،اركةبام3ءصارتونأناإءستإءث!و.(لأ5!ح1)ح3*ط،*)

3!-ةةأاإوظةون13ي!فاالتى،الوعاةيةالمةاومة4.!أ"درك34زثالمر4طا-)ا.ذتأ

فىن!-ااصائرمناندفاءاأقلث!وةوا0،1الهلم!دل51ءتاو"هصأأنبعد

المةاوءةتةيمره؟ةصة*ن!ثرأ9وااشزإذ،رو.ألاءنبالبلاديررىهـاكل

.اط-كوهـ4"98(صدا"ةجا"اتن4ارعاة!ة
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نىالمونوةيزتهيي.نمواطنبمميونالمصرالموظةون!ؤثدأنالطبصذن

لات-"وألااكو،تأ"ررأنذلاثمثال.مزةطب0)41اطكاوه"دالنضال

أربعةاسصشدم،5*ح*حعوسصاويرلأسقفاتنحا!نت-بوهـإك(،ر)أ؟الإعندرية

بهايجرواأنبعد،،-الكنهآباءكةابمنعديد"أحسخبةعنانا""ا،فىسءث

.،90!ااءت!إذوثصهاعلى،تومواوأن،المونوزيمزقا!ذهبئميلاماوت"راةاءن

الذى،*40لى!هرودونلات-"وألاقبلنءل"رأز،اظطرتضيان"وأدرك

منالفسف"ذاأنالواضحوءن.الديفيةالمقاوء4لةمع،قفيئأصلمنكان

تبودوسهيىسأيد-ئوءاكأرالدوقأنإذ؟بررهءالهكانجستفانزبل

.ا،ونوذيمزتبونالموظفون4فهثاركالذى،الانتشابفى(المونوفيزقىيركالهطر)

ذ-كان،إيةاطرالةيادةرودونلات-"وألازمن"ولى،الذىع)ال!ايلىا)دوقأءا

4،أإ،متتدءنكلإلا4ثس-)ااصلاتهصفىث-:خدموأ،4صثالمهايغةيعرف

.ولصيركطرالهادوأر."9؟"4باإولوزمزب4را!علىاصثحرنوكا،(مصرى)وطنى

ف،وف،ةورااك.هـذء95ة9سبواصماسا"وكشف،تهةءنوظ4يخلهأنى-هنالئي

،لقبطهةاا!غةإ،إيمةو،سو-إنمهيرهولىاإجنيةءسسلاتاءلىصيركالهطر

ولى."29"سعهءهلقىنوثسأ-!صلمهثوأ،لاتس"وألالىا4يىفوثصو-إلعققاانجرى

بيوآية،مدحامم2ستكااالقدونىيلو5"إمالإعداينفذنأح!*لهه!ؤيرسبرك"طر)ادراأ

عراحةتصهللاتس"وألاهرؤلكانت.زوذسا.،9"ميديهإينءتثنزعهأن!ة"ه

اتةدا)ذىوفاد)ايا"الجهحرتولى4-ةنأركاديادوقأنإذ،ءبنالموزوزيز!ح!)

ء،94!4"اذلات-"وألا4رعات!وتو*لاى،4با)يعقوادكافاءسفىالةظاملإقرار

،!رواعو،ياءوادكابربالقوةضمور11بتوماكأرإلىبوضالةة،ةاري!ختو

!أثأصوأ،با)-لمرعأزرادهاذودبحاثب4-ةنط1،أف،ألهيهمنال"اطأموالمن

حدةتخفأ،بياحرئدا،صارا!ز.سىالمهالةطرمدنكليارةزفىرصضخدمها

ز!يرغيرزمناالإمبراطوررصلبتئأنفىكبيرتيردكان*إ،مجرفته
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سار،ئهفصظقمعهلترقهيئ4الة-طنطبنيالى،ا"تدعاؤ.جرىولما.الناءنى

.!براعاور!59،لل!ةر"ازءهداثا"لوؤدةءس11إلى

كات!ا،أظا11.نثد"املكد؟لءلىا)فةيوءىتا"اة31ض)إالأدلةت!و

نواكاإذ.الإ"كندريةترب(ةوه)اتكيلا4!دية*تأ%وةثلاثة"لموكءن

او"امف،4فىءهثروةوحازوا،اةقيو"ىاحناقول،دءلى،ردةءدذامدكون2

،أذنأندون،بوءيرو،إناض8إمدوحمبوا،رقار"زبهـنهـةطةخ!3فى.ن

4اطاماتوق4المدثةفىاهقاطروأثهلموا،الدهـاءراؤوازأ.ةذلاثالإزابمحا3لمم

الإمبراطورءاولما.ا)ظلام،نح!تالاالإزايملمحاثفات!و،العامة

بزله،4ردنك"إلابلات-"وألا"ةاإلىالأصأصدر،،دثبمايىءور

ءلىوا"قورا،بالأصلحةءزودها؟ةدن4بؤوا،ثدذبموءند.4+الأراط-كام

الههلابمقزأهاروا،4رالإمحةدرإلى!قة)اتحهلالتىنة-)اءنجيرءدد

الثد!ءنابالافىطرإغو.لجاء4امنبهـاأ"دهوه!!زضلا،رة،باإدابالافىطر

.،96"أقياعممهـن3"!.ن.ويئئرا)ةااط-كامفىد"واتإرصالقىتمأن

الذيخه/ةينالموظ"ؤلاءإخلاصوولاءفىا)ثكبثيرممااوأ*فا!االو،خ"ذه

على."97"الأمنلإقرارل،دتإلىأنكز.طية5)االدولةدعاءا،ر!!"إدارةووا

تءذضهل!،مرارهاة"اوالةوضىازديادإلىإلايؤدىثكان!لاكدت%95أن

الإءبراطورى"89".لجب!ىا!هفكشف

منطالإكالكل%ثثربمايحفراأ،و!طااتنفوذءن.لاهوظفينلىونظرآ

"ئولين*و،دما)ضرا"بداتوعنثزأ.الدولة،زا،4تلحقالتىالأضرار

"بع11-:وليةهذ.إنإل،عليممالمةررةاءبالقصدح!فىأخيروالةعالمةالمطعن

واةت"خذفلم،م!تواجها،تأدثفىلالإطمنءإيهدوابصؤ1،،ا،وظفينكاهلكلأيفما

."!9"فيانة-"4زرفىماباق+)اواردعلوساهمنالمماطلينؤلاء5ضد
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ء*اهـر،ةواإخاطرا)؟-اعا"ءنبهتمراثماالموظةون"باهلاخهتم3)قلبقى

العه.يى!نؤوةمنحشدهءال!ةة2ا-ةطالذى،!2"9!ة!ياسإزار4!صا

ا)-ةصا"ب!نماخصلى!ع،اعلليةا)-اطاتءنخةلةفى-تولىأن،شام،ألا

،وى،ينا)ثاءهؤلاءضطوا)ةبدباإحاءدة؟طاب؟تقدموأ+الإقا.يمبهدا

ن*الةوع"ذاأنراجحوا.الأمرا"ذالموظةونلها!حم"إبخما،لملاد5)اصكان

.ا)ضراءبءنبا.بكاالةة-4س!ةةظأنابرأةمد"أة"ئاخأنح!ث،الموظةين

رفعجرى4؟أذلاث؟انرودثتوفىالةهثل"ذاءنماحدثإلىبرديةوأفالرت

أزروديتو"كانأن-!هةت،84اكنط-ة)اب"ثالإءبرا!اور4اك-41إلىمجوى

،3ءني"هإهيذهصولد07ء.!هإنم،-ةلة""ةظامتاكاجر5)اأنإلىأثاروا

إ*ارةإلىإخ!المب"ذاتؤدىأتودون،إذلاثاث"الاتث+عايهمأندون

.،010!اط-ابات

ا)؟طجركوبظ44أدواراجح،اإوظةيند"أإينا،ةاقمندة+زاوما

بأتيو"هما14.1،ا)ضراهبإءمعلهر-كةلص"4إبنو(طه!،489)

فىدب-ط4إ!هةأنإالوفاتةلع-ةثلمد3اإثأنإذ؟4"فهأثءاء153به

-"رعأواتهـاءءنثترض!.كلفىدأتضىاإل،نونيةا)ةاأو"ه،ا!الةالدعاوى

.،10؟"ا!ثأذلالىخيروفى،ةمم-!ل!اأمام

حمانلةقىخذار%إإلات-؟)،وة،نهـما!وظةين"خارةالةأنجوفوالمهر

ا(وظفينأنوالواغ.فادءم!لم،اغةث+ةبر-دثءاأنخير،صدع،3صن

.،103"خاصإ"راءاتءناقئذو.1،"ةانون!ؤ"عواأنعلىعدابس"إا

نةإنازالمةولىم-زأ،آ*ولاحة05ء!!!شاس!4كهةاسى-اط،5)افىموظةاإنذلالىمن

ا)فىحراهت،"هايةا)ةملق،لعةد،شهلقعا"هدمماإذاةسرهق!ملثلا"وف!أنه

ةلمتواججاا!وظةونإ)يهاأ-ببارعة،حلة"وى،؟بدوزيماث-كنلم

http://www.al-maktabeh.com.،031"أ+ةابا،"من
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*لأتيجةاكإلى+ؤدا،ةيمرتدا!ن"قثانا*ءذهءاأنءلىتدلا4!الأءةاة"ذه

نأالولاةءلىفيهو"رم(الإءبراطور.ر*"أالمتىبالقراشث+ءل!زة4إالمطلي

ر!إزدامنناب!قح"اتزذهماأن.كا،ىف"5،!،!س،ح9إينمندو33قيا!نيوفدوا

زالفلا،؟؟نرنا)ةان4ارءمؤ+لى.اوانرلاحتراماإءظ!"4اةقدتاالأز!4نأ!ث

ضمانا:يعتبرالمال.نءبملخءلىسفىا)ءحرائبدافيىءنيصلمونالموظةون

فعلا""شىةظرآذلاثالىءوثدماثمةجن41ةأءنرخماءلى،يلذهاالةقدءلصةلم

--فىأب!ءس4ثالإدار"ءالمهأنالأمر%رآجستةيمانوأدرك.ن-"ةلا!ن

ا،وظفونيحةلذلم،لكقةلا51-تكان!و(4أالأما)فةبا"-كانوأ،ا)طاء4ءلى4مفيم

وففوذاقوةلأثدس!ـه*وظةىأنإلىفأثار،44ا)ة-طةطهالأوامرءنءنرد؟لم

ء،؟.،!(4-ماةطيذة)1)!ومةطار*ةءن!مدلبظراة،"ثاعاوربرلإصاينةواالةمن

الهمرائب،ىوافيى،اكل"!فىا،وظفبرة!ث-3

ت4أصوأصلأوءيخمااطمعا،وظةنجا"ؤلاء"لموكث-عونأنفا)طهثن*و

،ا)+ديدةا)ثكاوىا)بردىأوراقو"ةظت.14،رعزرح!وء4اطقيا.م"اج3

،ا)ءدابءنوول!"زواصاكاإلى(ات!وثوالأاإدنوأهلالفلا،ونا!فأفارا)تي

!ةالأزلغاراتءنبروناإةبرثتماوأن،)ثقاءوا4"ا"ة)ا!ن3أصابمءاإلىو

ا-ءىو!ث)ا"ذهوفى.،1.ا(+اءلة"ه"وهمنصلأوء4اطكلال!ن4.تاقو!ا

،4عابدوقإلىكاوىامثبادم-ةتبآكاأنإذ،الأةسارءناهلملأداخلاإدحاقءاثهين

ا)ثاءرو!ؤاطب.،1ودت:و!60أزرلأهإةة)ابساراأةأطقبخاسالبا"ركأنمن

ا)بلاد.تداركأنإةسو،ارمارذلاؤيموسوهو4"طدوق،وروسةس،؟د

.،01!"اظا11*توظةون411ي-"رالما"هرفىتأند"،هت-رب

تء،الهلاد"-كامإلى4اإوجما(دا!حذه40ءلمه"ةطوىا!ع3الرخوعلى

!افيء.الهادلةبالإدارةا)ناس"ماقثدةإلط"ثلجر131ءكذل!،4واإبالةالمغالاة
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ثظامأالذى،ا،نصتتالموظو40يكاد!وةءن!رأنوبمدواني"!)،اأن.

.المنماالم"8.؟"منالبلادن!صلهتعرضءاإلىءدائحهمفىوأثاروأ،رعاياه

منوالمدنالقرىبمضءلميهحهلمتبطاا!فءأضظفينابضأنكل

كا،الذاب4ايةالجه،ق.نشوأفرودةلقرصاكانا،خماكجرىإذ.اشييازات

"ذاعلىافظة41-تطيهوالم،،اصامفازإقتعواالذيمطانتيابوليىأهلأن

."901"آوصوعاا!ذ+ةملقوىبشكاصوا4تةأنإمدالاالاءتياز

والنهبا)ظلمأمالءرالموظةونبم44ارفلماا،-الب،الإدارةوترفىت

،وىا)ث!ض"فىوردإذ؟4ا،طلمةةالهدالةئبالضراتوزغبجرفلم."1؟نف!واله

طلبوااإوفاةيمنوأن،يروزوطلمأراضىءنةساهبواثدفى؟أنادأزراتزماأن

،م3ءليالمقررعلىيزثدءاب؟ار!)ا!تيؤدواأن،افىساهبافاداذءنناأصا

قخوهد.المعارفىيناذلالءن؟-كاخ!ممالها"ولاءنذلكقوا":"دمو.ا

،!4،4"ا4ثزرذلك،!فالب؟افىبوزخا)!راإوفاةينرخم4-ثزرءسهاأإ"تقو

ذلاثفىمخالفا،و"فىحراهبالا)نزاساتءنه)ي!امةررهوماا)جاجركزادا)كا

.!؟11"نونالةا

اك+ذادءنتقافىواأنالموظةينعلى"رمص"فيانأنءنالرء3وعلى

اغمهلمثدتواأنإاتزموااطبة"كانذإن،؟ة-)ادل،فتمرما،ئبا)ضرا

دافهوضر+"و-.نائبهأو(اوالى)اطاممءةل،ينالموظرحهلعغدالمال.ن

،وا)ةوبا)فوةمنابباة4إاثتهرءاالى،4اثالجهءةد؟"لاالفهلراءب

ا-مبة!رونما4ا)صنيةاوصا"لان5،ا)ضررائببخهايةالموعلمونالموظفونءدظ

.،311"نط-)ا"وءمةا

،د!قعاث.4إلىيهوامفىودت:وأزرعنأورده!اذلكعلىل؟واوءن

ودتبوأذرأن*ن3ارخافىلى.الافىوار+باتي1ئرةابااتالإجراءإلىالإشارةمن
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ماجمعبذاتهلهيولىإلإمقرمميناساهـاجركافان،الذا"ية.اطءايةبحقتفخ

ا)ضرائب!عاطصولل،أمن،القركلؤأغار.ا)ضرائبمنءإج!اسقرر!و

،أبناتافاغتمبوا،والمةدوةيينينزب-)امنجند4و"حه،ه!ز،دول

منالرخموعلى.الةلمهلا!انتجلبا)تيالقناةو"روا،اهباتلاردبراودءروا

أو.لو!41صنشينأتنتجأالأرضةإن،نالنبظزصنحدثذالمثن1

،والإإلر!طا!نلقافلةتعرضإلى،اكسورصنارتكا."بكااصءياستبكا

اصخ!ل"4ة9ثيسصوقإلى،4ا)قرث."كانصنص"ثءمثرثلاثة15تقودكان

وتعرفى،و"ولهاعةدا)ماةلمةبحبزس!بإلىأرولأنإلكوذ،الدوابءنبها

،ةتهموىاالىثهس!ن،ن""إلىسجنمنيذةلينز!اروا.سب"الأ"حابما

اوفاعتو،ءستضدىء!ناسزبلءن"يئةةمل،اعملترصوا،،ثصولهسةنتيااإلىتم

"ردومرل،دوابهـمءحممس+فأماوب!ئفاو،الأموال!ن32"ءماكانعلى

بسهم.ملامنضأأث

917ؤدرهاغرامة(أزردويتو)4الةرتءلىفرضفإنه،ا)ماجركأءا

نأدونا)ضرائبءنحصلهازدكانصولد700ءنذ!لم!،"ولدا

وهـن""قرلمنأءأحدوسقوروسدو"رض."113!الاه!!عغهايؤدى

13"ةمو4ممفلكابز!ادر،ا!تأء:ةاسا)باجركقهلللاءقدان،ا!-ابءا"ءأ

منعليهمقررهرماةدخ4ءز)او،عا"9لر،وإلى!4(4*اؤ:لمليفى504(س!ءط4:!انإلى

نوىأنتهإلىلجأ،الهلملادخادرأنءلىالأحوالأ،برتهولما.ب"ارض)اوالايرار

فىمة،ة،تتواوظلمفسأنعلى،هك*(ءأو.دراومن*دقيرأنبعد،حرص"ص

وءيق4ث؟،ورائما!نب!ىي،امحابكانأندب،عةودكاتب

.،11("ئهاةةإ

ر!!!55))59لاوسأبوأن،567-566صتةم"تأ*يناسوزء3

منزؤدارهإلىفأر"ل،ئبا)ءسامنعليهرمةرو5مايؤد،ا،ديوصوروس

.لارعاةلوسأبوأراةى!نحوتةرر،البيتإخمبظءت(1)!ثرطة)3راله-ا
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يل،")او.ذاب5)ابهنزاطوأ،صوشوسيولدنجااءلىالةبض)قاءبا."إكطمرأئم

لهإ(مىولاإو1)ا)مثكوى-بصاوأثار.4كلديرنعنءثرلات.ةثر41لأاكوذ

مصهادرت!ا"رتك)ذ-ءينا)تيالات!تالاوأن،ا)ةساهبءلتعلي،ءادخنهأ

ل51ث-ىوىأنءلىلث)دلاوءن.دارهإحمبا)ثسعاةرجالم6"ثخما

ت!!!إءرتر(4.ثطدوق)الدوقأن،"إكاذا!اكحلأن"لمأةرودتو

.،؟1"ه؟بااضرادنح!

تكاتاظإ،1واا؟ور!نأنرودقيوبقر!4"اث*اأناوثا!قمنوفتزاص

ءشلى4صةمنحلأنثأ!ثا-ؤلاوالاءةدالوأن،اوقوعناورأمرآ

.4البيزنطبالدولة

د"أله.ةرضماإلى،اكمهدقحةاسالقدصيرةفىوردتزةرةوتشير

و5ماكليؤدىأنءلىإرخامه.نوماجوى،والشدةاظلما!نا)ضراهبدافعى

.ا)ةثدافوةاضب؟"إصول41زمثلءناوءنمءلى،ا)!را"بءن4عليمقرر

نصل%رإلى4اإزارذإءأ،منهاضهراءباث-ةافىواأنكلا)!راهبجهاةوأءس

،ةممانأورهنإلصقا،ثةرضهأنل"وت،الدوقاتصندوقوهو،ياءالأثر

نء،دثماأنغهـر،لضو"لإتهالدوقظتباب.الأموالهـناليهيحةاج!ا

وأن،ا)!راءب"باةيماجمهأنإلىأدى،ةوءدهاوؤاءفىر"أ-الدوقأن

تءمناع!أيردوأ،4!،وعلى!هي!ماجعلى،ا+ةفاأصا؟بءنه!"!-ة"دهـوا

حناالقدتسإلى،والشقاءا)ظ!!مق1،المفيئا!نغيرهثأن،ثلم!أأن

.(11+"قد"كا

،الملاك3بارةهـةاوهءلىت-لمواأ1)ذبئ،اجاظرجباةأنإض!أوارإ،ح

اإلاك،انج!،تخذوا،لز.)االفلا،ينءلى".ةفأهمالمنلديممماكلصهوا

اعهلةلملاخ"دثماك)ذء:ال.""فى!4أونزأع3مب"الفوإينإ؟ن!موح!إذا
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نريباهـونا)حوة!رةأء!نأرا!ىا"خأ"رذى4.11"5))59إولاوسأ

ياهـونفو4ورهءةلؤأ.مح!ودةغيرةإدء-سىءةد*قةصكا،!4!كااه++8!

ئةالفر%ابىمحفثوأ،م3باس"ءسا"ب!ن4،اكاضزلاو!ألو4مادفه

نأ"طيىءنأنهءير،ا)ضرائبإدغ؟ولاوسأ4ءطالهءن!لىه!74ح،!

الدوقمندوبفةد،ل.ا)فىرائب"اىلدءوىالا":حبابةيرةضسو!ولأ

ثكاوىلوسأبوورن!ء،\"!"لاوسأبرنة؟إداغآ،اإوفىفىعفى،ه"/1(!شس!(ش!3

،ذذه""ولداتغاىتدغأن!عأرنم4"أخير،ا(لاكصدادو:اإلطة"دإر

تيوفهلوه!،ءونبافووره،أن،لكذق!رة3أو.(811"دى"4رجاامح!،ةاتب5وذ

،يزرء"ا"ىالأراضىءنالايجارقهه"،وصبوألهمادئ!التالاذ،وسوروديو"ة

ؤهاأوأن،الغرا!ات!ن4علي""رر15لوس،أكاهلةلاأأند"،ثلمثاأ

؟6!م41ءةفاذتزعاالإبجار"911".ءلىلو!طاالمىبد"هـةا)أملاكلعلىالحجز

دوابءنةةانودا،ء"ولة!آو،لأمهاسأفر7،لهأفراس9حهـ401،ا"رة

أكماذالمىالىث!اف.نا5-ألاوتازنهمناص؟؟وبرءاا!ثأ4صاذ"أو.ل21

عنذض!،ةتهعرءجلاتفى)حدى،فو!)ا!نرطلملا:ين4ءةاتءإصا

.رهااضأاتيااثلاثاادفواتفىالأرضءن4ءابل!"ا)دىبئا)ةهل،!ء

،؟20!،.
"يم،

ل"وماالظلمهـن4أ"اةءاءإطث-عت1،ا)ةلاتح!أبولا،سأنءلمط

بله،3-"ةاواالاهـال4ءناثالماالإدارة"إدنج،ا)-عوارثهـنبه

،لثكاوا.الاستماعءنأذح!اأصتأحماخير،4،-طاإلى؟ثكاواهأ"إت

4ا)ةصاءثالإدارةأصابماءلىالدلبلهـنوؤذ)ك،ة"دتدخراء44:)هفىتفر،

.،121"والخالدا-ةلاءن

و!ا-ل،وثدغما)"راخ*الؤ-ا!نا)ءصا:بداتولهضر.زوءا

الةضمان-إث،وءدالا.4ط-؟ثماالىيكامئةواأأنيمإلىدز+مممولل")اءنحمم

(س!ءةراف--32م)

http://www.al-maktabeh.com
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4ةمحاربهايقصدكاناضوا،،سنهباناهار"أالقالإ"لاحات"ناوءنمفعلى

ن!لميه5ت،اكماءلىظلت؟ءس،الةضا"الإدارةةإن،والة-ادلاك!!لا

.،122،كلوا)كوا9لفساد

مه!!ف،يةالقرأعيانإينءنفي:ارونالذىكاةوا4الرطر"الصةارأما

"زا،4.صقةامرأةهامتحهيماأنهث!ذء:ال.4البو"و8الإهمالإاثتهروا

أنرزضيةا)قرهذهعدة،فان4!حح44ة9،قرتإلى،وهرول90،4ة*9كنهسة

لاو،ألاض"فىيحدثأنهءلى."123!رؤتءالتىوالمرأةالمسروقالمالثسلم

بقريةطءالتىالحةولوصالا!نهـبغيئ،ا)ضرطةر"الل،دتقتهىما

ا!اووكان.م3+ة؟الحةولاس،رثةم1،ا-ذ!ج)ااتايمق"401،4ة9طولكاي!

س!ئأ!68)*"5(!ةأثال4اثصرعادإوكاين11فأءر،تتدتلأنا)ثسطةرءبحاءلى

ذلك،ثتداأاإذو،ونالمة*لصوصا23حه!إو،عليهوم)قدبا،عع!8*4!ح9و

افتريبون"21".ةيادةركا-.)ا.نةل.!ؤ4القرإلىقدمفسوف

!!!!ة،"اةاة!4ثء-كار4دلمكااو+ضخطولطي!ىأهلأناراءحومن

لاءححوالتىس،فى-الإدارر%المل!ي)إيلبأض)االةماوارحيدةلةالوبتعتبر

،12"ه!مالمرءو"يئا)وظةينأثضمأةل،اضراءبادافىب-غ

ض"قمنهالإفادة"رت،الإءالمن4ا)ثسطرجالبهافتمرماأنعلى

القضاةةحادإلىفيرجع،القضاءةالموكاونأتضأالإهـالمنأفادأنهكا.الأحوإل

تةوأنرودأءيانءتاثنبنأنءن"دثعا،إليهالإثار""بقءاسهـمورثفى

فالا.صتراب.جوسءةدوبوعةورومىدبنأبولاوسوئملا،يلمسهاوأءضاء

،أن،اووقية4ءاصفىإ،ءتهأثناءاهنم،اذلفةوىإلىلاوسإوأارطلجرى

هـذهوا"تخدم.القرت"أءورلتدبيراللازمةالأموالهـتج!"-ثءلمكل!رح

.،261،مواطنيهءذالعام!ثلةباد،.ث؟"لواالأ!
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فىتبرلنثد"موظفىوبوكاوسأأنفىناتفف،شو"رمبأالفلاحفكوىتكاةاتأهـا

ثطالهوناذىاالمبلغ:ات3"ثرغبأن،ثءوا.قثةظرون"وفالذيئ،!الدوق

أصبحأن!بةقهعلىال!اقييناثكيناثنةقة؟نما،-طوا.فىنصروهاذا،يه

.،12!!ئهأبناوءلمط،ا"ث-

يررمأنعابراماجستةث،نورأى،الموظنين"كحإسببلاو"ألاو"اهت

،تانوناءمقررهوتتباوز"ماما،بات41ءتإبثدعاأنإظضكلعلى

المرءوينمنعالموظفينبرأن،الههات-ربحددأن4عايهدوقاتد"أءلىوءتم

موظفويتضلو)محي!.ةيراطينءنخرجأالمتةافىينمن،:قاضواأنإول!

"حظرتراررد!عأ،اليونافية4باالشم3وجهاييناإءسنية"لاهـ4الدوق،يوان

."128"القبطيةمجاالغة

هذازةفيذيجرلم،عئح،عءلىي!هلواأنالمتقا!وناتطاعواذا

جرىاكيئمواعكي!مأمرفىاكوقالىأفرودتةوءنجماء4زةدمغ.يخ.آ-طاأ

33،أرصبإطلأقيةغىأءرعلىةحصلو،"4ة9ئيىصقفىظلا،معاا)قبض

أرملةوتقدءت.1لجنفىرعايةأرةأياقوا33أ،غيرامةءردذهواأن"ودونفورا

ا،لنهمالباجركفأمر،أ"اماملغاالضافىزوج!الأن،الها"ركإلى!الشكاوى

الىالأمررغالىالأرملةفاضطرت،ينفذ!اطعأز،غير،"اتمرضلأبأ

.،الدوق!921

أر"ريأنثتطلميعواأصصءن،نإنناب"-مبإصلاصاتمنالرنموعلى

ايلجأووإن،الحلىا)قصماءيغفداأن2ءلمملزاماولذاكان،3ني4وفىءلىحقوق!م

اطكةمنحمعلىاومل"،اذإذ.-ططلجةبالة4ورث4الإهـبهرأمب،ح!ا-إلى

،ةم،الاوادفرفىباهظةنفة،تباط-كلذفإن"ا)ة-طنطيطيةفىيةالإمبراطور

،ق!بثأأهلأنرودقيورتثاا)تيلةضية،)ءابطاءنضاهاةااهذبهتهراثافضلاكلا
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خو.(14طءشر،--ءنليئمالاهانظرا"ترق،اتيةاوا؟باتةفى4تو"ة

ا!بدأ4ث"انذن.،13."3م!"ىلءاإتقافىونل!يأنافىقءنلهسةإنهذكاث

محكةأوالدوقة!ء،اعللية3141إلىاو.دقيأق"وىالأءريفطلبأ

.(قهم؟ةةصا.،إلوااب)،عأوةبرا.*نالإءبراطور3منعما،كلوفيةالأوئهس

ا)ةص!ذاوعلى.آ؟31"ةنث5ء!لةور4الأتءنلماحهلميةا"فاحيةمنأفهغير

تةديم/فى،طيبةإلىعود!مبد،اصدةواا،ثاقءنبمثيرأاترودقيوأهلعاق

ةفةطتكاةت!3%مودآ،بذاواأنبدءلميهحصلمواالذىالإهبراطورىار9لةو

بذوه"؟ا،.لاجراان4واتقخذأو،جاءداتظلو،ييطلاراقرااذه،داكو،7لةطا

و"إطانهما،وذم!بنةااثتير،ا،وظةين"نثنيناةدعا-صمهل3نحل!*،أهوالن5

أزروديضو،أهالىمن4"الأرارجالأنإذ40-طاتةفيذءلى؟لعمل!م!*تو

اباسعونت،!ـه)ا*!ة59با"هديوصخاتفاظ،ءقدوانطةبزألىق!موا،بخما

3ممهي!ودوف"نهأ!يوسلادباوتكد!س"ة!5!98نتا)-كاوثكا،"،اطورىلإمبر

وذلك،4ةالاثقاالا،ترامالإءكراطور،-ممينالأنءلىليهمل،ملادمءثى

.(132"دقهلاقبتهاتحددت"ءينةم!فأةل!ةا

ءخار"-ابعلىالملاكاكبارءا!ةلارجالبىطجف!ذمنيثبينو

حوالذىا)ةزاعا!ةف،ذلكلوفىحماضرلوصأبو"ةلاحأمرولعل.أ،زالرءش

جانب،الى،5.5،غ3خ،!الدوق!ندوبانحاز،الم!كأحدعبارأصزبينو4ة؟!

ا)محبار،33؟،.الملأك

،4إوة.)اءنن!أ؟أنهمإلىصفىابزةط.وناا!وظةونا!امأنواذ

331ءلىطلذلاثفإن،الرءاياخاظلموا"فؤ"اعالءنيرمخهونهمايرءنم

.،13،!ةب3زالمرا-لمكاةاعنقلينة-ءث،كونواأنكادوا

له4اإطالإدار-إمثأناإرذوء"لااثكاوىازدياد.نأةرودثبوفى"دثوما
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ب":بوا.ومهسأركادياأمثالالأنحرىالدوقياتفىأتضىمجرى،4فيءوالقفما

ا،وردلايخةطعحتى،ئبالفرادافىمعاملىير-نواأنقنإفت-،ءا-رالموظةون

.،\آه!بإار!هلامفهإت.دونالذى

!ام!فىاديلث!الامنايهإبأواوما،الا"تقلال.ءنا،وظةونبهأءاوما

أءللاففمن4البيزنطبالإدارأءابماوراءه!ؤفىانكاا،ني-دا

.،361"4"!ملءفى

ا)ةؤاص"دامال!الموغةون؟إمج!أأوأنهنةررأنفبماث!أتاوارات!

الما)ثةربمالكانذا.اسكلناعندو،ةوذ"ثبمةءنلهمتهتىاصلداءى،لمسا"،،

ئبالضراجمعيجروأ.الصاكربوةءلىأ"اس!ار"ثعننكااإنةوذصنضراءة)او

ابيشءر"القيولاها"ار4سعا5،1أ!الأنكا،4باطرا)ةو؟ساءدةالا

قعوفى4ث)1،1الإدارثونقالجيماشل،دتأنا)-ادسا)ةرنفىحدثولذا

.،13!!باتاوالأفىطرالة!ن

ية.3زاإراط!كومةأ.طاء:ثالثم

بح:ا،1%اصبا9-1

لاالعدوتحقيق،لهصابهالىالأءنلإءلمدة)صلاحاتمنصظيمان.ار"أءا

وءندالموظفينعند4الفوصوءلا!!لامندا"امازاءنةهابد1،البلادفى

إلىصولةتهلمتن4إآلمركؤا!كاؤأننقررأنلابد4أةءلى.البلاد"ين

.ت1،،االاصذه5فشلءنكبيرص

الأةاطرةإدا.أماءلىتدلض،اا)وؤاغض"إلىري!حةأنفا؟"إأنهءلى

2!الصتتوامعاصإقيمتبلغألاصوعلىحرفقد؟ئب)ضرااافىدنوو4"طلياوااةامن

.،؟38!ثروتهموزوالفناءإلىتؤدىقدساالثدةمن
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اضرائب-ان4ا)ةرىبهضعلىءةرركلماقئفيضتقررجدتنيانن.زفئ

ت!،4ا)!رييرخءنالتجاوزن4سقبعدفيماحدثماأتضأذلكن.و

!*!ح"4أ!مباءوفةالمهر4ءتوا)ءبى،اشهيرارتدوتو،الذهبيبةوضر،"فج

ةم"ان51بردياتءنبرديةفىوورد.،\آ9"الموظةينمرتباتبر3تودىالق

،ا)ءساهبدازسبصضكلا،ةررةا)ضرا"ب.نشكارعنالتجاوزإلىثير،ه

بوفيالمةمى)اع"رإطلإقم!تأوتقرر،ال!ض!انماء."بهالمأواضبهملأن

ةصضال.ع)و"ء!و!مع2واتةؤعجما،ا،راذ:4تحتوفىم!3خ،علهم

.(1"موبات".المهمنكىءئبا)ضرايةابم

،افىساءب1فاازحيلةلم!ي!-ةواةأن!وظةين11خ!أ%رىنهأ4*6!او

نأواتاةأم!أءير.يةبراعاورالإ.ر!اوالأوةينالةوالف!نه!ا؟اصرفواتةوألا

إلىا)!مراءبذيماداذ+ولجأالتىاطالاتوفىسلكاتهـم،؟(؟،.حدودتجاوزوا

كان،ا)ضرائب،باةقهلن4ضررءنءلميهموغماببب،وو4االإءبر

إذا،ا3ين*ث)اباترخقىةثقيررىنأإ،!3!ح-ءكهخصلهد،يأمرالأمبراطور

15دءوابثأنأنرودتتو،4ثقرأءرفىثد"امو5وهذا.محيحةمجوامكاةت

.،،42الةث-اذلابةاابف"ىف

ب"االهسداقو*كااد"أ،اتا""ثاه!!لبصالوقاخهذ..أنغير

منذفاواغأنه.ث-ةمرو؟قىثا)ذىو5الهحررأن5كاالقاءدةأناذ،بونالمصر

إرغا2قأثرابئةااطالةهـنالدولآ%زانةبلغقهلماكان،بم-تنيانزءن

ادارةفىءةمة،1و"ريكانى11المبادىءعن.يقتاضىأنعلىالأصاطور

"-تنيالقأنهـنارءنمءلى4أؤ،3وبيوسبروا!ؤرخولا"ظ.،؟،3"الأظايم

المتلمأخرةالةصا"بءنن"اوزأةإنه،الأباطرةسن"هقهءناجدبتةايأنحذأ

الةحرائب"4"2".دازسول
http://www.al-maktabeh.com
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،لقيودفرضإثأن؟3"قانرنفىبم-تنيانأورد.ماإلىاأثسأأنوسهق

تقضىوالق،لاخزانةا،در.ينض"ءإحمال"،ش)ااظطاباتءلىدةد:"

."14جيلما"هتأأوالمةررةئبا)ءسادغءنءةائ!3بإ

نأ،وإرادتهرخقيبرنم،ءلميهم:ىقفيانة-مبأنم!تأالملحوظن.و

ارنموعلى."186"حهة)الهبةضرقى!يملفىد"ثيوأن،،دلهدةضراهبتنرض

سؤءنحدثمازإن،الرطيا4ءهاصان-ريأنءلى"-تذإن"رصءت

)ايرادات(مواردلأنآظر،الأءوالإإعاطابم"وثدب،الهرائبقىصيل

ضرائبتحىصلي"طلمب،ةينالموظمرقباتلدغ،كافيتكانإ)كبيرأاوالى"زينة

.ا)-كان"!(1،فافافه"

ا،ةمللأأ*اق،المالءنءبمالجيمرةالى،4"ظ4إصة،هـءسواحضا"مت

84+ة،اوالثون،اياتة-)او،تا*141:منلةء10)ارافق11اقاء4ءلى

4!اقإو،سىالمها)قطرءنزاعلادزء4الاا"صيماتالفو،*اتلا"تح!او"ثبلي

زمنق،المالىارفىعتكن!و.و"ةرمالهـم1،4اءة51ةونالموظحهـاتنزل3نا-ء

نأةمواك"ادزثري،4اله!زز!عابالدودةكلشءلما""تةيان"إةواالذيئالأباعارة

نأإول"ثتاجا)ةاقا"-ةينأنإذ.1)!صا"ب104،فىا)ثدةتنحدم

فىخونوأنهـاتكاد،الديونفى4غارؤالدولة4خزاةأن4ال!!براعاورتق!رعتولى

4أفا،الحكمنىءلىا)ةايوسإر؟"تإفالذى،الإءبراطورءفىرثسأءا.فلاسا!الة

وا)بخل،ا)ثحمن4؟اثتيرءاأنر!غ،يداثدا*ثفة)اإلىئرمى4ث!ا4آنصثاع!-ا

أثار،ذهباثنياءلىل!"؟،خاةامنص!!ءهومقررماختل*،ى!ا

."؟"8"عبخهمفةدة،رعيتهورةة

،نكتاسرأى،ما"ة،مءلىالملقاةثبة"ءسءثةلأعبا!نءمرل51كلواذ

نمرته،وهرقكدليألةيينالمصريجتذبأن،ؤوكاسثدءنمصررع،اأنةءد

.،491"ضواتثلاثلمدةئبالهكىاءناتباوزافةرر
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لاو،ألاكلفىجن!ذ،س!ءفىالية11نوئ!ص)الإدارةا،وظةينا%تمارأما

الدوقاتثنتفى4إصافليالإمبراطورواء51ت)،دزاذ.ء"جرا10!"اختبارا

،الدوف4وفا:ةتوواالذينلاك11كبارأنك)ذإلىفا!فث.لاو"ألا3فبرهـتفى

فىنوع"اري3أنماوأصخن.و،يةال!!براطورينالهواةفهيئتةيهمأردفىصار

.(015ضا!أثاظا"44!هاط،3و،إحا.14ليا"،11،ة"ظ

:اباثواللصآساةشاع!هلفىادعومضئرة-2

وأوا؟لا-اد!االةرنفىمهصفى"ثا"ادلالاو"ألامن.رىكلااض؟هت"

ل"ادفىا-لامواالأ*ن"ةظفىناي"ة-"آمالتتحةقأ4"أا-ائ!،الا)ةرن

اإوفاةونب-طءحمال،ة-(اليكانأدال:)اب؟اتاالافىطرستحدثوما.البلاد

"ئرفىوايئالذ،ا)فىصاءبافىوود،3اع-تراثموءدمولاش!3إ.دماثلمعرواالذيئ

4تالمركزاط-كوس""+ببر؟ل،والةاقا)،تنةشة151ءلىفىولا،ا(وظ*ينهؤلاءلظلم

كاءاسة"اواطاث8اواؤة)اءن15؟.وزلما،كا."فىو!ذهءنفىمأثءولةص4ةطإلميزفى

1)تردد"ثا"،منتمملم،4"اذبم-تنيانأنذلكءلىلي)دلان.و.با"قيلمفى

،ثصيءن،،،عة!رالإحامةط6ع*ة83يوسليبرءزل"يماوذلك،واطرج

-ءسفأنإذ.**س!3ةة"هثون3سارلا40"فاو)ة"!ساآضم!""نه!موءين

ا)ةرتةين،إثنز"الوؤوعإلىأدىءا،وا)قزاهةا)-لملأء"ءنتعنلمالإءكرا!اور

إلىاطوادث.ذ5د"ودمالذى؟وسليبرأما،4؟ءسحناوغأن4علهب+رت

!فتدةأنذأر*44،اأدالإءبراعاورأنءير،.واة-)امجلسبرأ.ذةد،،لة-طنكايذة

.،151"غرا*ةد

ة+دمإءروزيخاااإوفأةينءزلثريمأنتس*ورالإهـبراعاورزءنوحدث

أط،بهز!مليم%رت1)كأ4ارالإدا)صيا"،ءن3بمما،تيكشفواينوالذ،الاثقاهـ،

ت"ةهونيئالمفا،"،اةااالب!س!اكةثورةبنهأتسءورالإمبراطور!ءام!.غ.مصرفى
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على"،شفإنوقفولما.زالمبذورار.أوبم!خازداد،)ؤو.(أثيل!4إدثةأصلا

ووزوع،اباعةءنا).مححاركأ"ورةأءةبمافيأن،ثالإ"كةدرل51ث-كاوى

لإ"-"وأا،لإلو،"نا،الإ"كندرلاض-،وأزل"أص،ينه!!ابالاضكارا؟ات

جرى"ث،الة-طةطيةء"الىحنا"اءب!ما4أةخير.ص)وبوهو،4ذءكار"آ

إلىؤ+ات،وعةؤالإءبراطوررةىب-3كل!لأن"اهث1،بمهـذاء:باره

.،152!يئدباإترا)تابلز!ة،ع؟اتعبير"سامالإءبراطورا4"ءةأند"،س

،اثلأحدا!نس!ءفى!حتبكاانماملاهاوءدم،اتردداءن4طة؟بزفىئريام!؟إو

ادوازد،لأحوالاإتفىماروا،لأءتا"ةلوا،ا)ةةوسة51ءرس!ءفىاثبدت

.،531!ؤمماثحمبركطاالةو:ء

والنةوذ،القوةءنأفصارمماغإو،لاد5)افىكليةمثرلمأةكا"5)اثورةوتركت

ءنة4"عودد"،تاللأوبماا-ة"*نث9!"طإب،2"+ؤرزقرا!ت"4أأ

؟ءسو،4ردةء"إلاب4؟طاالمرالةواتمنءؤلةاب؟ثآد:يأن،ةه!يط4ا)ة-ط

ن4إذلهماذلاثإلىت!اف.،إا)ةوءنزؤءنذصلا،ا):ا"ث"ومهسالأولى

ث-ذ"بوأالأ"بلمعءت4*4؟ن،"ءيىدوروهو،اخير.ا*إاز!اءد"أا،-اءدة

.،؟54"ةوار"كاضدر+ءقلملات؟سنأند"إلا(الأءن

بهيةثدقماوأن،1)ةؤ4بالت"-كات41تبراطور4الإأنوتةذاك418و

.،أهؤملا!هواتج!وماتهدو؟ز!ؤا)فإقاالقؤءناعاورى.!!لاالج!ش،دة

دلا6تدلمماإ،سفىا):ورات)ةمعوصاءلءتةا!كؤ4؟إبأتماأنإذ

هذ."-عتزلم.ثراثجالاوءدمف+!)اهـن!طو!"اط4؟لمتةءامجلى"واني

.،156"ابوالا*طرالهوةىءنا):لاد"اد؟ةته!ح51ا!!لة،4اؤمائلا"را

"ئيضأنأطةببزأرادتأن،ان!طيرةلاو"ألا.ضفىحدث4أذعك

،،الفرصفىاءتبدأن،مئأخرآءطذلاثأنخير،ا!،اث!نر!ظوزرارأوتتخذ
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فقد.والعداوا)محراهيةازدتادإلاا)ذثنقعفىاثدةااخخدامءندةولدةلم

برةتدءلمأند+ة،فوكاسالإءبراطوربادرأناثورةتاةعثتاكطم1ههزءل،حدث

إلىطائلىاخبال"رأأنإ،رزل0ءناة-4"لمأتءليالىترى،ثالإ"كاندرفىرة4.ؤا

يرىمابيرداة)ا!نتحتذوا(فىخه،إةواتمهسإلىإمثو.ءةوف4ة؟دءوظف

والذىبصرات،،ور3ث،ابؤلوسالقا؟!ا"!دعىاذ؟لهةإت"اعا)بلادج!لة،!أ

إلىبونوسل"وو.4أذطاجفىا،-يمحهينفىدا)يمودبهاظمثورةسصق

واطءواةاتوا)ةموددو"ألامن!ء4جابوزد،حر5)ابعارتفيةالإصكةدر

ل-نهكاأ،بوالةءذا)تةع.ليفىا-قشدس2"و!ءا،وا)-لا"ل،المفز"4

."؟52!فثوا)تشارا)نحلعءن3:يمرأو،المال.ن3بيرةاخ10ءمعه

زوكاسءبراطورللإ3"ناسوعراصيمحقدفىزادإنكاابونوسؤدومأنغير

+!م4!ه!ه*نج!فىاء:ةا!3%رىالذيئ،يبناإءسةرا":)اأنإذ؟ص!وءتهو

"اخ%يردسورةاواتاةءنأولزواكا،سا"ثحةثورة4اثبد!ةذإكزنطةفى

.،851!ةورلةا

هير"دجإلى3م!أ،مة8الة-طةطثءنس!ـه،بدأنةقررأنيننكأنهأءلى

بءا!(اوأ)مقهاتيدتوتزا.ر!ـه(تاثد،ألا!نتقعبكاا،-ططينيةة)ال2،ق

إكأايهيخظط-ة)افى4يززطيم5)ااطحومةأنإذ.4إمزأطفى4ا،ركزثاساطةاأمام

إلبمابهاتبصا)تيا)رساهلن4.ءسفى4تالجاراثالأ"رءلىتةتكاةت

وناإوظةيرفى!اض)ايررا-ة)اءنأو،نىإ-كا11ترك"هطرأو،ا).لإدءانثوأوقاتاك

نأرمي-بلاءنأنهخيمر."159"ان،ووماكممةأرل+ز(ء:لاا"ماء04إلى3قدوممعند

ليللداومن؟4ترواواطذرمنشثاو+ةعللب،ذواةءتكاناا!!لوعاتههذاعتمثاف

لةحةيمقعاؤما"تدىر"اغإ،الموظةين!نآ،طأبيز)4ا)+ا!هالىنؤدم4أنب!لىذكاث

بة.ور4ارب!!لاظاحوايف)تشارا!نكةيرءلىلواوحصى،)كماءن)يمم!نسبلمفيه3.ص
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تمماسلاصءلىاعلاؤفا"ءلىسررصواأن،4فيونحلأرإةةواكاماكلأنشكفلا

."؟60!ر؟ء4قاالحصعض،)اءلىبراطورالإسواتوؤةرأنث-كترثوافلم،الشخمهـية

في:بفلصاء"دباا-3

ا)بيز،!4ةالإصبراطوريةإهتمأقاكلفى4سا،)إ"رادإلافىمنأهمية4ةنا"اللكانما

4ادلميابني:.،أةلا!نالأساؤفةنةوذازداد!صرذفى.ةفهإنصزءنضاءةتب

كبير-دإلى4عوفىا؟.إاكةلاهطالدتئا)ةةوذكااتد!ن"رىا!و،!ةوالاجط

وصاطانذةوذصتلا-كاة:-"كانسانأ!ملء.4!ا+"الأمور4با+!"ذسهـم"صهازدث،د

من"ا)-إماان"ذالهثترصماأنوا)واف!.ا!لا!ارصنبكأصنث-عن1،قوى

يرةع4"تهءن4.تر!تـهاا!.1)بكززط.4،اط-كو!ذهل!نإلاقي!تألا،ا!مار

،4اإد"الإدارةفىكهيرب5،!ة4الملأءساؤةصارإذاءلىأ"4.راءمإدارىوأظام

زيماون4""ث2و"+لمم،يند،امكايرطاإ-كا""قء-اوبئرم15اءةجرىوإذا

أ"والفىالأهـية4ة)ابأكلالإابماهبام2إلهد2ءوإذا،"لمطات!ممعقيمارض

اطةبقىل:40،1تبالإس!ةدراإدكاى!كطر5)اع!ارواذا،ء!.هـ4أو%طيرة

قتعارفىنرلاقالاإلطتؤدى"وفلهجذلاثةإن،*ءسفى4كزت11وصذ!حا3

نء"-ص!ةث"4ة!ثتف14لفي!،يناإءس4الأصازةل*2ةأن،اوءور-تدرث

اتؤذهماالا"بةلملألهـوذف*ناط-كاو!4زبلث"ءذون،4فىخهأدبب"4"اط

لوأواهالسا!سا)ةرنفىنائانأةفااواضح!ن4"أءلى.ا،دزتوناإوفاةون

،الإ"كةدرت"يركةطر4بلةا!ث!وا)تدىالجرأة!تاغإيركاة!ارجا-)االةرن

ب"دىوالذى؟صصرنرءونةة،لم"تبرعانالذى،وروسوصةدأوكيرلى

غو،161ءحر"سد""و5(طورار.!ألالانهأ،ءموز،يزةطىاه1طورلإءبرا،حةحىا5

،،4039تءزله،رىالذى،"ىالف"ص)وبكانىالمايركرط.)إأننجصدذ"لى

الىيدن!أنبد،إلىكر"ء4يهودأنحاول،"تل4؟"رفىافتركأنهئ!هة

http://www.al-maktabeh.com
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"ذهصخإيمزأطةإلىفيبيملصبا10)اذدومأنخير،ذهبمءولدائةاه.ه""-"تان

.،؟62"ذوسا-،ا

منالأعاقفةأفوذبلغذةد،)ةضاءباقإ+:ثزبالا"بما،بةارلإدا،اةا،ثاورن101

؟أس!ءأسهـاؤ!ذتفاؤتر،يبنؤد،اينللوفاة4اع!!"ءنكانماأفى*تءا،اثدةا

،ا)+ماء،ةي"اغاامن،قياوزونةوذ!3قيصاطإنإل،ارهاهقفاا،وفا،كن"ؤلاء

(!اة)ذع!ءيئب-غ4الأسازةةإتعت.،163""ونا)ةاكااا""ص!مئ)ا!؟اظاو

الدوقمحه"ةبطالىءاع!3دة.ة"ةتوكا،4أثد)أتا،ةارء1فىثةصلمون

ذلاىومثالء4"المدرااا)ةضهفىا)ةظرنىف"را؟اواةمق،وا!3؟ل،لاة-"وألا

،ا)-عنه-ةأصام؟ثلاأناسلاةبازأ4ةأءن،قد!:،ا1)قدتحا"تا4:إإبأءا

!-".011-أ،16ا".. ؟دلمهو"دث."و!دون4ث)إلمصلواأنا،ظلموءون-"!عاجت"ى

وزءم،لفاساءنوىكا)ث41!5"!ح9ول*كاأةلما8وكط-نة:إبلأبوهوا،طذة"ةفأ

الىثفهاف.،165،0ةونلاقا)ة"،21الأءورمنؤوص"تكروثأفىوت!ماكلث+لم4"أ

"بيلاوسا"كاوا،4المالإالإدارةذط33-ةأأأذ"ءوا4-4ة!-)ار"الض"أنذلاث

طرا؟.4تهايضر!نإءفاء!قييهز"فىطاباتإبرااءادازهولءدعاواأةأن،"إيمخير

ا-لكا4اكااطدودث.يمنأنءلىص؟طا.تنيان8-%به(راث1،

قيحدثدئم51،راع!صخالاظزانةء!الحت+رضام!ث"،4الد؟"4طمل-)اواإدفي"

حقنةاز"الا،دتةيماا)فىساءب!8دا!فعأنيركلاهطرا!جفسبروزض)الاو"ألا

.،669"ءالتبلاا

ءصدرا"ار،يةد!ااط-كاومةقأعهبب4ةنا)ك!-يساطاتانعؤا

انه،به-فتيوسإالأبق10وت،ة:ا!:ةاابالغةعديدةرصا"لءنطتجينو(يمة،56)

اةرساءزوشمدتة-ألا"ذاأنوأ،مرو!.أصةة::"-،رحفى"قىاةصاءايكاشسكان

نو")ط،ةؤوةمدأ-لمطةوجودهداملاة،وذ؟ثتل*-)اب)إياجأأنصعىالطبذت،لمهس

.؟ا!أباءضباره،ا)-اءدة"ق

("8لاةاا**238.0:4.!54ح.6)
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بلإداشلهت+رض!ا"-بنجناوأدرك.ءدتدةكلوءثامةازءاتهـن"دثلما

أنإةجان8-"3ة51ولذا.4زء"صإط"*نلا-كاة؟صةكانماقهل!ن"طر!ت

وارا"ح.الأضرارلذلاثيضجتب3يا،يرك!بطرض)اوالامف؟زاتالحةوقيحردد

ا).ظامأنثكولا،لةوا)مه+والدقةاخباأ*راانجاطخين)ا؟يخاالة!لأن

.(وا)-فى-.44".رانك:.،اة)ا!ن)4ادلمكاازدواجسنكةيمراثةدأالإدارى

4قإكانأالذى،الإرارىاةظاماتداءمماءواءلءنن13فةدالأءرانبمكينما

أيدىإلىةط،-)ال!ة،اءن"رىما،كهيمرة40هأو،،قبةزومن-ندهما

نءثد"اءنأءنؤصلا،يةر2الإداا)ةظمءلى،إ"اةبباءغرتمقبرونأثخاص

)ا!لمةدوفى(لىاك-إ11الملا"سةفكانذا.دا-ةةرو!ألازاد"دينيةتاما-ةنالا

فىتةةه-ونرينرء،ال+"ا*كل!ث11!ن"إب)قا،واص!لمهمما"لمها"هـن

؟ينسالمهإيمناإوذففيما"أزمض)االأو،تقلا"يما،40!ة*15"را)ك!الأهـور

."؟67)ثينل!ءص4حؤاطاضكا!اد،،آل"ينمنتثدعندءلم،وممموخمه

الىالأباعارة!يث!ء!ورق،وةوفيززيمون11إونالمهرترض،ابلةوفى

."168"دا!طىفالاوب!+كا!نجبرقدر

،بهيلأ".وس،ا)ما؟وىالمندوبتأثيرت!ت،صذءانءزم،ح437"تففى

لز"!رذأ.4+ت11اتمقاه"متبرس!.ةصكاإذ؟*صرفىيزتيةالموةوةقىطيمءلى

ؤلمهةفىاقىةلص،،ا)ة-طظ.يخيةإلىاتدعا.هوررر(قيودو"يوسالهطريرك

كهيرانةوذا"ازأنياهص!آثودوشوسيركا)ءطرأنءلى.ه!3ط59يرعوسد

"الولاءإلهتديخاالذىاثس!ازيمهاتقيهظإتهـءسأن!ع،اليلاطر"ال!يمن

إولصوهو،؟دابد(دونىلمةا!لي)نىاك-إإاركطر5)اان3اوذت"ذاوفى

اء"جى5)امنبه:!تاثءال!.ةب.دلأد511فىرو!ألازمامءلمازبضزدةى؟":)ا
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فى(اظلقدونى1،ذهب)البيزأطيمة4ث-3الأرهوذفرضفىرفلحوكاد،والقوة.

.،169)الأديرةوقيةدرةاك"إلا

إلابخخدء4أءاالافىط!ادوصا"لءنثيناإءسصديركالهطرواسمشدم

وقودالإ-كونوااطاماتفىينصبالمهيائف!ار؟الوثن!يونماك-طاورب4الأبا

)!بمفةبافي!""لن"41،بيروقول،دءلى،سأنراغوا."1!.مهإه!ا!لفخين

يين،سالمهينواإوظةحماعهاوأنهـاههاوراهي-؟-ةءندتنبررااذالا،فيةايوذاا

ءلىوخربمواالثورةأعافواإلاو،صءس"كانىخي"،او،البلادب،ا"ألاونير

تةومأنوسه!افىأنتهةةد)تكاأطيةيز0)41ؤع-طاأنخير.،؟97!لمهاط-كومة

وعنفماة.ةادها،أئارتأنةمد،ة-كا-ار!هاباالأهـرخمى1ؤا.الههلبمذا

.،\!2!يخاثاإءس4001سر-

حزله"برر،ص)وركلا.ماراهيمتما5ر،بءيردوراورة4الإمبرا"ةدبب-إو

فىالاي"ر3ثئولىآنث-بطح!نهأرء!غ،20اةحزوتلا*ممهخرآثءصكاوت

فى4أ!!وولى،155"ة"،أتضاعزله"ةررأنثتلمهوأ،اطنديةصا

ةص"ارحنىفدمالذىلو"ها"ةاة5!هلسإولينارا"وعامافىربمليرلإ،الهطر

.،173"اركةالب!ازىنخذوأ،نىالمديهزحاةو؟ةارةاخامثم،"به!ةذتولى،صثها

،ادكاةب-،فىبهالا%خماعإلىأةاسادعاأن،ذلاىإمدبهقامكللأولوكان.

ا)+هارات"ذ.إليهموجهذلاثءنفرعأند)و،الإمبراطورشصالةم2علهليتزا

دء"5)اءتوثخاجتم،!طانال!إلىربتمإنالأ:سار،أيمايا،4ترالإسكا"ظأهل"يا

دفأث؟فيه/أنخكلاتربم+واأوإن،دممخيرآث"ذكان1.5!4""بابةوا

"بمحوت(دماء!بمدرمنالقادةن4الإمبراطورلمالهث+"أن،أخشاهءا

ووه،"لهح06!8*الللماح96ابردءىات!قوبوزخذاكؤدمإلى!ءسأنحدث*(؟7،)

يةبالإس!دروعقد،واحدةدتةتوفيز.جاموسفةاسأثىءثإ()عينم-رف،تيينوفيزة،اكبرأمن.

تيين.وؤيرو،اقوةءنيد)ينوذك،دتنيجحثب-

هأح41:،.526.
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طابا!لي"ذاعلىاداءعونيردأنا)طبمبمحهن4و."ا7"ه،بمإناأمي.ثو،نهاهمم

ل،اد"ةاسديعةي،ترءذواوأجر،ابندبل81ئذد"و.ارةبالحبوكالهطربقذف

ترالأدإلىبواهروالذءر،أنيما!لاوفالةاصءنوإفي.و"ارجهـا!6!؟،حلأ.في-4)ا

نحوفجهام!م،ايا"")اءدد3رذفىالروايات.وزيال33!س4!سسقبطبص"راء

الإجضدرية()المدثمةإلىطدوا)صلأما"دوءأنمنارءموءلى.ف)0201

الأثيونى:!يرسساويةولو،الدا!مة4المذي+لماث!طاةايةسواأئنالمءسةإن

أث،تنبحوا."132"اوئذيخزمن"ئفى،منهليث-كانلىأورنذاكثد"امإن5

ب؟إذهون"ذأثاوجعا!ماإوةوفيزقيبنلي!"افىصتيانعهساترأو،ءاولة

.،\!8!نىالمل!

بالهخامح،.اشهرفإنه،مم-طاءلى"-!نيانخلفالذىالثانى،-ةينأما

فىلمن51ولذا،%-تنيانجرى؟ءلمي!اض)1ادءإ"،ءناتتلىاالأمرأولوحاول

فى4إنةذفأو،أحدعلالقبضفاقىأنلنايريمزلااللهان"؟صء،!-تيل

المونوذمزتىالبطريركمات"هيخماأنهءلىالدينية!921".ا!صقبدةل"أمن"-جن

وقتذاكءصرقالاهت!ام4واقي،566فةمغفا.ق"بودو"ءوس،(1)بةوبى)

"!ودأنقالمعارضةأثدالثافىتين،-كاومةعارفىت،له،لميذ4اتقيارإلى

احمهر"ولاقبلسمنإلىبثنىاكابم-ةينأنإذ."180"4اإونرزيزتبرعمةا)بطر

كناهشكلقوالهدوءالأمنيعيدأنإليهوعهد،لجيزاريوسصهر،!ط54!ة

الأنرادكلءلى،"ت،اصهثنائيةصاطاتلهوجه-ل،4؟ردءاك"إلاورمء

القياما)شضصذا5ا"تيارفىءوفةاثكانأنىالثا!تبنأنعلى."18"اوالأيان

تحضيئإلىيؤدىلن"ركل،ولأنث!والةحوة؟امنبهاثخهر11،الههلبمذا

إلى579شةفىبأ،المونوفيزتببنا،ضمالةقبمتينزثل1،و.اإذثود"-لإم

فثلإصببننحرالمهفىدالاضطمادنففاتأ،مث+هةلنفالهئا!وساتخذأن

."982"ىرحنأ%لهةءتطينيةةط-ةلاركطرضتحروإسبب،4جم.نصيات
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سياصة،اطيمءلىىا:)ا،-قينخافالذىفاكاثوسارتيهالإءجراطورتخذوا

ةفى.3!ب43"يعلاصبءادةف!)ا"ذ.لا،وةوزنرقيون"تةوا،محآا-"4ثر1

،،؟بالإصكاندر4آ،وأوزجز"ب4با)ج.رجال2مارءنإنأهزام؟57ء4"ةأكأطىفهر

فكالم!ا،(ء69،تءةذ)ا)ةو؟،كفب"أ،قت!ءل!!أ*،)،9وأبةوسبدعو

ذلا!اءلىنبتوسلوؤوافق،"دثدةطرثركاخةيارفىللاشتراك،1)قدوآ40)ا

د"؟أتنزلكان،ورتهود4اسدههاراالمةمهب!ذاخ4ور؟توع!مرالىاصرموقد

غير.ير!؟طر"ب!ةآفةقرروالتةثتبارهدواثةكار،اي"هلاءر"صفىرةالأد

ألأظ،4مارفى11دءأذلاثفىءارفىوابماالديخاورجاليةردت!سإلال51أن

،سراتمالاةتخابولأن؟دد+)ابلة1،"اء4إلا"ابالا،4علبنىيثثرك

ا-.كاب-""ا)ةواةينكاإ!أاذلاثواواعضبر،ث،ذفى3استثارتمتجرأولأفه

-جمة(ةوفبزالمو)ةبريما.طراولىة،ثدجدكترإطرررخاببالبوااوط،است)ابطرفىفا

الةاصأرربوءن،"ثودوسهيرسذمةفاهرك4:لاالهطرز،كانةطرساعه!،ة

ثةيىلاحتى4-ةنزرفيحءننازليةأنا!ثرمنأنهقيودورورأى.40)ا

،،83!عاز!)او\)شةإق

ا)بطريركةةوذازاءآضراءلابدثدثركالبكارننوذأنمنارءنموءلى

نءلإ.ءأ4سهد+هيإديردةءمأنالىافىطرحتى،بالإصكندربة1إدكانى

مآ.15أمرآذاتمافطتببر"ثالمخوؤيمريرعيمةا)هـطرءودةزإن،يةدرالإص!ة

فهين،4تهاإولوزجز4-؟ةح)امركزيوطدأن،إطرس،الجديديركالهطرورأى

."البردءى"481ب،و)وأيده،أ"قةانت""وضاةد"او4دفى(مرء)

ء75"نة،دثذا،4ةج+ىفظات14،ونوؤيزتهاوممنه-،نإنذلكوح

شنزاعمنأثبوما،طربرك511اتءابءةداعو"نرامالانةءن

"نة،إهينأرو!نره:"ا،5.98"ه"حمامفىواإونوفهيزببئ.ءسقىبنزالمووة!ز

.،186"14)بيزنطب4؟الإءبرا!اور"تمور5تولىأنإلىأى

سوريا.أهلمن،السالقيركاصطرا،ودوركان"*(؟58)

"8*47:ح4!ة9،أ!*5!!،(،!ء.آ52-!،53.
http://www.al-maktabeh.com



-آ61-

انهيارمنحدثما،الونوفيزتيينبين"نزاعءلىت؟"رتأطيجةوأول

أمامثأنالء،ئقالتى،يةصالمه4-الكنهوفى.ف،اإونوفيزتىالمذهبو،دة

سفى4آإونوفيز"يةا)عةبأنك)ذإلىيضاف.ةالإ"كاندرإلى-كاا(لميركالهطر

يةردلك-إلاو؟ءس،كان057"ة"ةئ.ءة:فما!يثا"ااك-ةةءلىت-!ا

نىنرفيزبيئاإوءنفقفرع"1(-ةة"لىاإةثة"اباءات!نلهحصرلاد!ع

.،187"نضيئءثصءنق-ثمالاا)-ادساةرناأوا"ر

بكارسنحلفالذىالجديدإرك"بطر،اضه+تإ+ض.لوا،ىاث!ابمأنوحاول

تهيرجإطرامتدت1)ذى،دبانم"اباإ.روف.8وه،،؟برأهمأراعلى

اككاء.ن4إاثترءال-!ة؟وذالمث"6..4تالىه؟مل48تءن

تءفىو،يةالإ-نيدرإلىترددؤ!ار.وا)نشاط"اعةوالث،واطاس

،،بذلكركضهوأ،أسا)كانافىظ+ثو،ا)دتفي"ا؟إحا!بدة"تو"!االإقاء4

روهدأنءلىدميانوحرص.ذاحهـلم4إة-طةطء"ثوا4؟أ)ط!بزيالإةدم!ل

أتضأهةموا،3م-ةذأةيينالء"اأم!بذ؟اد-ة.،ا!تبم5،إالإ"فىدض)ءةب،

ممابى"فىاصندولذا(نوفيزتيةاإوكالأة؟-4ةد"ولاإعاد-علىث+هـلةأن

يةواطبوا)ةوءنمهر4)كاةبأعادك)ذكل.4كاهووزهيز-ةلة،اك!المذاهب

النجاخ"ذاأنواراف!.الأديزم!تأده3ءفىدهرتوار،وارخاالاتةكر

دإأتضأ،،ريإل،4ءصبةوثجمود.إلى-بنييربحلا،د!مان4عادزالذى

.،؟88!ص-إءينوقةذاكنواكا4الإ".كةدرتفىذ!يني-طأاالأباعارةأن

الديخا،ر"الأنإذ،"ثقوأثضأإتفا(4ذثالماول)إرحميةاة-؟*ااأنعلى

مظ.ـهو،.يةالإص!در3ناءحأكلثفلرا(ا!لالمةدوق)نىالماءالمذهبعلى

يركهيخم3طر5)!قر4وفيد-!!تبلمذ!هلهيخاعا!لءنتأ"ثضا.الأترىأسمل!لا

الةرنأواخر،الما-كانيئ4-الكنهزعاءواثخهر.4المدرفى("باإونوفب)

رغعلىيميناطر،ا)بارزيئالرجالمن3بأمم،جا-)االةرنلوأواه"-ادس

مصر("ضارة-42م)
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ن*كانالذى(6.روهـه..8؟)س!!ها*ئ!ا؟لوخحهـ43و،!؟-تهمفأن

"(الديئ)الاهوتاءلمفىر"ت)باثضروا(ئر*يورىجرالبابا3ءأصد

قد!"،ا"فاس"ةدضأأ3ومخ.،؟98)ينا!ةثة4!د!ةاهبحما"4و،نهبلموإةو

الةداصةت40إر!فاءال"ةإاذىا،أح**،سأولال!ء!،كاع(6؟9-6؟2)

ذقيرو"-!اهـ4آلاف4+ب"إلهعامإومكل!ةومكان،ناس"إلاو

ئر"امنباءبوشصا،الةا)ءد)ثصمنلها"حمر!ا!لإةو.،؟9.)4؟لإ"ممندربا

ن!ظراءهلا،في"تةوواأن33+"وبكان"ذتن،بنالمنشة*ن"ض،الةاس

خمالرءلى1،.إ.لم!ءليةاأ"ةةاردكنرلاثاع)و،فىهك!،)"،أ"لافهأحدفىقبل

نءبذلهوءا،!حالأزهءن4ث)إبأ؟ا0ا،ووذءزب.4ءناه!4نىود.8%من

ا،ولوفيزتىاطزبإنإل،الأ!4ث!ظهـمءنتةرأا!!ف،الصدظت

.(91؟)4"جةدء"رتعلىله+ثو،"-ةذمتةظثدي!ء"صار

ا"!رن!أنهخير،.ءسفىاكثنيةا،ةازعاتأمرإكاثيرآفوكاس!وةلوأ

القدت-ينيةرهلمت!قأقاصوها"تي14).ءةب،4رردةك"إلابالمونوزثز-هـييهـن

.أسركنهجؤيمهايناالمدكاإلىنضةلاأنيى)،ودا!يمان(اتء9"*9)قزمان

ا،،يينفيز"ااودوخرها-ة)اوالفاصخحكهلم!-صفىهرقلوأظمو

ءايم43ء!طةاسةةي!روأظ،؟ءس9لةمح!اخو!ار%لاا!ن"ازهزجمابهوا53"أ

فياتمرىذ)او،يفةطعأاذىالنزاعمنخوازرلهناسكاناد؟و(291)أثضآ

يركالهطرلهعال.جالتط"نةتيجةالىثؤدىأندون"ت"!زوترن

نأقيينفزنوو!لنيونا،لم!جازوأ.تهوفا"ض3رجهقفتاجوساتىزمزنوو،1،

،كاوصةندروايركرط:)اواقئذ،اهدوصثمزاراتمن4مكانصازثييديعيدوا

وقد،معارضةيدأندون،برالإدممندرية!قره،ا)-خاسيوسبعد"اء19لمذى

..،391!ينء15رة"يرجمارب"كل-

يالأ9مانةعلله!!8!"ه!وز!ا:خا!ص!فى،و.رذيز.ببنااصطاركهاهـةركان*(391)

(!ي6*4،:055تا،857.0.1.)رية!صماخدامن
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-يالا،ل،!ةالءصتمداينهحوباعادة*د،ا،ونوذيزتىاطزبوأضحى

طردأنبصد،أدرك"رؤلأنوذلك؟صدمامةفا"يماصةرتل5اقئذحبظ

أءرعلىوبةاء."كانه-4إلىةد"رااعادةمنإدلاأنه،س!!ءنا)فرس

هفةصقئاذلا،ثكأديح،("أغ3!55(ة9)بوليسهيراى.عةد1،!اورالإءبرا

4-)مة2أق،0،؟ئا-تيه"49نوو،اوءبمادىء4%،ةجدوةثيخاراتقرينتوذق

صإ!المه-لءاولتهفىل:"""،والحرج4الدز،بالسم!كاةبذلك

.4:امأيز5)ا3سيةثوذالأر"ظيمرإلى3واعادتم،"ت:")ا"ذهزهولءلىبنقيزءزوالمونو

ن5ليحا"يمرابوبخفىاتؤادهىر"اميةرضصوفنهأإ4أمابزفىت)ءأوزد

ل-رأ،4.ارازرو)*فةهذ+،19ئ!ن"هءنذللثكافهمهـ!ا"قا*-ا4،ثت

الذى"ءم؟96!،!4!5!مأ-ةفتأ9-آيزيرس!!حرإلط،6314-ةفىرالإءكراعا؟

1)صص!ر4صماتيت"رص؟الأ-داثامن"وىلماىسا"ألاور41تعون"وف

،4.4:02تأدفىفاء!هض)ا"-لمكاإتكلاطورالإءبمر01أءطوزد،البيزظى

ا)تاونءنجا"و!ماإ!ا)بأنلهزا"أو،س!ءعلى"ةالاأو"ر8يركاإدعارفيول

قيرء!دثمةأنواراتع.،،97"ىر"ألاالأ،لب،متت4ا-)ا"ائرت4اءدةوا!

أثارتاعاليحااوير5!حيأصررهاض)اا)!جتذأنإذ؟ء-يمرةكاةت

هـلا،قيركيما"4عدمعلىبئ-رتاذ.ا)-واءكلنجاوا،ولوز.ز-5كاءنجكاالم!

فىزيرءرءقد.ا)ذىخ41أن،4ا)مر.فى"ذ.فىكاسالمهآثعكوعلى

"ذا!وظ!ر.8+.!298!ح!نيلم،ينثالفرموافص4ءلىلو!!ماك633نةيةالاسكندر

وا-هـ.مول9).ثخاط،وواحدةارا"ة!ط؟فاوىح"داءنإلىسفياهـءبادا5*،؟49)

ا"*!لأ:،.،84.)

.اصة"ىاا+-آلقىاض،اءا)تحما&**(699)

اءناءسوا،آوفاهيناءنةة؟،اعو،ا،ء-!كا.بتت.ء".،؟ة"5إلاهل:ة-ا***أ891)

.،إور4الاصراةا"رايولءلىعرصتق)اة؟الإصكدرر-!ترابة91

("8آ4لأ:،."85.1
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.،4ءةا)ترنهأأتت!رفأتلمرر،بولبالة4الإسلادرث"اربئقاف"الا

ا":ةلملالهحعلى4اطازظعلىوحرصوا،3صلاإتيعلىاإء!ريون،إوفا.التو9:ق

وونا!مر4إصهـمذا.،199"تلمقيدو.يةمجىحنذ8"بلهقجاهدواالذىالدرى

ا):خبضايخةدو،لمةءذهـبوأن،د"دءنثبؤدد13الافىطأن،وأدركو.

قدز!رءرنواياءنأنا)ثائصاتإدولا!".آ".د؟د"منءابهمفرضأنإدلا

ءة"بر"ابلاذقد،إفياكلين،تىةبزإونوا*كا)بطرأناإذ،ر!ء.إلى"ةته

نوأةطراوادىأدبرةإلطبأإذ،قصيرإوزصذاكزبلأو،قيرسداو"ول

ا)ةديس،زهل"نفىلءظا،طيبةإلىا؟ةوبصوب4قيطراقئذثم،ط،"و

الديرل:ءا،+روفةت13ابض"فىثظهركان4.1!تاونموءلى.أئةاسبوس

...."301،
وهـ4ر+ءءيرات3"فىلاو"الا3ظ+ءقاتبئ4"!ذ،إثضلاا

،زيرسيدءلىعهمءصرصتينمر11ءنءددكليروائ،الافىطلهاددم"او

ءن!وارهءانالأ"از،4ن5يرعدد!طردىوجر،!ينثا؟طربرك5)اأخ3ومح

(202!3تمتالأوؤ3،-ء!لنا

بأن!،أوالاقىاداوفاتعيا"4ةرضأنةري،ألا،!رة"رفىلول1،و

*ةصارازرءلىا)جا؟ا.نل!يأنإ4الفطةطهفهيركإطرإلىصبيموسأوءز

اوةظر.قهوالهاءلىببنا،ءست!زاإو.لوفييوهـلأن15ضابة!-:طث!ث،ق!وةث

واحدة4طهبخ5-!لأنفىالاعهةإدنأ!ثإتين11ءحمى"بءذرة-الرومالأنكةيم-4

ىأ،4ا،ولوثا"تيقبلأنالباباعلىوروث"صءازترح،("الاليا)!عاببقهى)

نءالإراد-هـذهعنصورماأنالىالافارةن،د،الوا،دةالإراد-ءذهب

صرجيوساقتر-،االتى4ة!!)اءفياإا)ماووازقداىةرأو.زدوجاتلآون،تل

،302"(ةالعقبيررتة)*،شاد!س9ة39"اإ4وؤر+11"ر،يةافى،،ت384ت"ر"ءو!ءلهااذةأ

تءكبيرعددا!طرأن،الافىط!اداتمنقيرس.ار%أماكلونر-ب
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4"اعانمإ"تي4ةه1)اعا4ا)كا"ب"إطانواء:د،ا،ذهبكاذاالأ%ذالى4،الأصاؤة

تء،ونسالمهلمار!هرهكانهـافةررت4.!ز.5)الةالد20.001(! --جرودءيمر.ا".وإ

.(502"4هثط)اتاواة)ا

بما؟اابااإلىبوسسرأكاى،ةيةالروكلاا)كننةءوافقهءلىول!اطل،أن.و

.اهـاهرةاا)نتا"جءت!ءصفىور4ارب.إلاازتممح!،1ض)ا1):وفهيئص!ا"4ءننبرع!

بهاشخهرمال!ةإاإولوفهيز"يخةا)ءة.-4؟كا-ب"اةبأناتماح!،ؤيرسأرإذ

س،"كانئرا"و،محةدرث"كل"كانالإأنإذ؟الوالاء"داطكاه"وا)عءا-9.ن

ب51هـذ*ءىأزيهوا5زة-انثلذوا،ىح!ء.اطكاوء4ا!بأ151ءنا!ريخوا؟هث)و،4هوعاث

،""،ثص)ااكاتب"اة+ةاهد"مكاواذ"أوا"دوارأتا"واأفى،"لم"ءسلاوثءا

.،063،عةالأكلاغ15)اشالأ!دهووهذا4؟ةدر4ألإصو"دة+ثةةصك)ذب،

او،وعثأربنإءصاأناذ؟4الحةءةءتإبديرا)ةةر"ذاأنارأءخ

ثقبدهأناما3عايملزاءاوكان،ا؟دثداإذهب"ذالةهولء-تديئ

اتعرفىواواستشهدا)ذيئءنيرآجءددآأنوف+روالم.لدوتية!رفىواأو

قيرء!دثءلىبتذ+الةهـن،لةلمهولياتلععوب5راا!مأت)قىو.*،02!"ر؟)مثدابلاتذت

الموفا،ينأحد4+ذيه"الموكايخاأثدىمناةتزء4أنولا،ب!ءاتهدى5كادءا

.،208!اكالمد"

فى3ءذهحم؟ارصونرينسالمهض*إأخذأن،اد3الافىطهذاءلىترؤب

هـة"نبيخا،إلبهـمدمونثةأواكاا)ذيئالفسض+؟ذالم!فىو.الأم،ءا!!حنا

أثواتبهاحببئءهلنجا!زىفىتخفى،مربوطءنرشيماسك)ذمضال

،ا،:ةدةبالثعلات4ء"مبوا4أحااذى،إيخاءينا).طريركأخ"ؤلاءءن*(220)

زكيبة،فى"ملوهثم،نهان--أضعواإءسارهفالعلىولما،الأرة!إ-يىءلىهم"سث!وصار

:اةفار.ر!باافى،ةاإةوأؤشالرءلىإءسارآاردادولما،ابلنربملأوها

(!لا4اح5:!.884،!5،!20)

http://www.al-maktabeh.com
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!4إ،واإلىوصلحتىودرويهاالإسكخدريةثوارعيذرعخذوأ،النجار"

.،209!ا)دث"يةا)طةوسهسرةلمبا

أنغير،فىد.ةر4ءؤاإرواد،قيرسدات13بافىماذرءايونإءراضاقإذو

،3صاله-أث"و(س!؟إفوجه،ني.ظ)البيزا)!باطأحداكتشفمااهـرةؤ،ا"ذه

هـصرعه،3!خمقزرفلقى.يوطءرؤرباعةاهشأإ"دئفى3ا"تهاعمأبةاه

قكا!،رىصنممءإشومن،3أ"-اممنىفخهذت،ابةدما!-)جمائوترض

.(12.!يديهمأ

بى؟الهراةتحاأثةاء"تيةمرجهلىماوالشدةفف+)اءتالافىط!ادو؟اخ

بقررحهيخماةل،!211"نو.إةباث!طا،-إهيخا"ارءا051ا-تسر!كان4أةإذ

4تالقيامةإ.ءليالموا،قالأثةينيوم،4الإسكاةدرعنالإمبراطورىشالجه"لاء

صرةد12فىطلاادعاو،لهما"وأطئ!إضةبهـ3لمون؟ةواخذوأيخا"وة-،ا"واخرأ،46؟

.(212)ا،-إهكنثدفىيمفيصاهر!ء!فيهصطتا)ذىارزتفىأ"رى

ءلهوتر-ب،4الدتةيمبد"واءناطرةالأإتأءلمهماكان"تحققأوإذ)ك

مولامةن!!اك-إ)ااس!اهـماااصيارن!صثاة،اسوءاات"ا؟ئجلمنت!ءحرفى3م!"ا:"

.،2؟3"لاو"ألا3.ظءفى

نأوسهلهمفىثكن!،الدولةزهلءنللاصطلهاديرن11ءس"+رضواذ

نأءلىءوا!رروأ،اءبةسفدازةاءةبارم،3حمس"؟طلمو11امات)تزلاا،ؤدوات

تحزعكازماأنك)ذالىفاا!إ.الأوامر!تمهل"ـهي4كر"كاو."!در.ماث"ترءوا

كانوااذا،4"ترءنورةالىتؤدى"وف!الا"قةلألءن"ءصفىوظةون11ب)إ

الدثمخكاوا)ةزاعلا!ة)اءنوقع14و.إد8للافىماز.رضالذىاطزبالىينتهون

ادا"اء"،اةكنوارباطرا!تدادرناص*"أاضا،4إت.ااكتا!!-ةةالاوأدغاا

بخها)ةزاقهل.نالثديدللخطراءلإدافيه""رفىتا!ذىارفىتفىوذلك

"،492"رخظلما
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فيتإنم!،مصرفىالدتنيةالا،تلافاتبأنالةولصحثأنه.نارغموءلى

%رى!ازإن،يينحرالمهعند4ثا)ةؤاروح!ننبهتو،ا)-يابةاإمازءاتعن

فى3بيرحدإلى3،"أ،س!ءفىدوةجةصيا"ة.ن،البمززط!فىنباطرةالأ4علب

3ظ)ا.نسفىةطةإيزأدخلفءاتدءيرءلىوىل،ا!حزالةوةىيادةز

.،31"ه4أرثالاد

لمصرالفرسفةخ:بعأرا

دمعر:فىالذءوالاب،فطص-9

اميرماعأ،ااطع!تةري"ألاا)-ةواتى،حرفىا-شازسااضتد

فاءتبر.يقيينا،وزوفيزبينو(ةدوقمل!حناا،ذهبأنصار)الأرهوذكس!ين

ا-كةب-4اأن"ينعلى،ارطةمةفيسة4-اا؟:لمون3أةكأ،33أنفسهيرناإوؤوزهز

ها؟دت+وفىاولذ،كاوهـة-ط151دة-ا"و15ر5ظا،(4نيودإةنحاا)4رهوذكههلأا

ماءدة4خهرطة4ة؟صةعأنهاكلنط-11إ)ح!انظرو،40-ةحااإرا!+ااأقدمعلى

،)ءلادانحاءأئرساإلى،ثةودفليإةا،-؟ا-كاةاذ"إطاد"؟أو.ي؟:"أوذ،ةلى!"تتند

ث.:بروصهـاوماروا،ا)ناس"اهرولاء"ازت4تهزةوذثو11ا)-عةب"أن"ينعلى

ن.وعىوط!ألار"الكهارأن"ظو")،ان4و.4طا!)4.41ابا"-كاة؟-4

لا-إطاناخي)اوء4ارم!ث4ا)ةاص"نير+ببمروننواكا،4."راولةكاالمصفى3تإيم

ولونثة1)تيا-كنه-4اجمهورؤساءةد4جوثرقياباءوفىمرواصااولذ،ية"ألا

خصومه،ءلىيقغلبنأةطورللا"مبراءءاةالد؟لمها"رءماندكيرا)ءطرم!ت،وا.امرهأ

."216"ئهأعدا،!ءيزتصروأت

،578حتى574تذ،ظىالبيزشالهرءلىيةالوصا+ولىالذى،ووسر14"بيعتبر
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عطفلةى،ةحززطىأ!برا!اورر"آ،(ه2!كل-.78)ا.براعاوراصارسم

يئ"1،ءسا)-كنه-4د13ا"ماأنإلى!ن"ارذلاثودل،3وءهـقمئنا،ءص

اءصرااو-ءايأ8صفىالأمبراطورعثلىأنوإلى،زمئهفىوزالأةضىا

*،217"4تا!"تدرصواحىفىالوازت،4ت!رالمه؟الهطرتركبةىذ!او

،يرس:ار"ب"ثا"4ءلى(!202-ء82)ءورتسعاور!برا!لا"رىوطالما

ا)توعذلاثءنبهنأتحامورأنغر.؟بنص"،1،رهقءن4اهث!كردلمةءرضلم

)!دءيمود2"!نتحهءورةذلهذا.ا)ث+بأتيد%يرظونفيالذ،ا!كاممن

اشح،ااخرا،د".)اد"دث"+له(إلمآاذالدولةان"زءوءلاعاورتةالإهـ.4لإما

!ئ،4"أ!ءسفى4"هاتءت4ا،هروذاطةاءقومن.4وط"ةالهذلالىىد

4حكررثالإفىا!بمزهـن؟ا؟التإوزحكانءطءس!إذلاثو،مصر،ؤح

هرر!أما،أ"رى42"ءنلمإإ2تتااطةثة""ذهأنءلى.،218!"ث"هطةط-ةاوا

ئرافاءن*-"و)ينغير،ىردن!حالاالة!حأ"طولؤادةباعقبارةءى،ارزرهـن

.،219"13وءرزنة-)اطيم2ءنالناجمة

نءر".روءءزلمنذوزاسءيىأؤدمروافإن،الأءركانوكهمما

،ظرفىتعن1،أسر"4ادوأزرو0،صمرء4ءنذلدط!تا*و،شر*11

نء،س!ءعلىآيعارالتى،4عاطاالأءصةفىجديدتيمولسوىتثنصالمه

.،23أء.ب!.اهاءة.

ا+ةتاءن(690-602)فوقاسالإءيراعاوربهافض!14أنءلى

والجاءات4"إيالأو4.ظا)جيزا)ماحمةوطذ"ت.والمقاوء44المصارفىأةاض،وا)ثدة

ءلمةافى4إةددونو"ارواالإمبراطورءكساظق،زبةقلباو،4خلياالدنةوالة

ورد+عابهم.ا)!هاهـ4نىالمبافىئقاطرالمواوأخه،وروالفرلفقبات!مهـو،،و،بلمه؟ا!
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فىثأملوكان.اطلمةاءث،ةهسو"ار،ا)-جا!صه،وقمم"ة!نماصممبحرزوقاس

4أةءلى.14روءنبدأة)ا؟"ظىا!!:ءاتسقافىالأرهودجسفا!+إتةوزأن

بأناراؤرروأصد،؟ةلا"عةدرإإىومة511يركطر5)ا،1"تا"يوس1دإمارر!أ

جوم!اأذ5اءإزو.*وافة:4بدلاإ!اة-هـاجرءب-!قؤضاشانياو"وريووزإءسلا

.ءاتازءةءت3م!؟إءا4ترلإ-عةدوا"عهمااةأفىوةوزكز.هون!اى"اءةاإثثرك

ية،لأءبراعاوراا)-إطإتت)"دبو،"؟أةطافىركانالبطر.ءب"ا48.6ة"ذ
ا!.

ارا)ة"س.اةوازر"أو،4ث!اوربرا!!لاواتلاة3ءةاشءقيفى4زه105)اإلىإيمودنوازاوا

عادؤأ،ةأطاجأإلىا)ثصق3وأت،لأ"ه05*9و"وسإوزلا"رابزوقاسذبادر

،ا!ةدست؟إإفاارقىلثم4كبزطلمباالإءبراعاور44ووعادسا،4إ!!ذإلىالأ.ن

.،231!قرراو"نربا!ةس"زبإينازءاتآاب؟-إالةوةىام!ممزت؟ثأئ)ا

-لةنةاذلأتةث"زراتهب"أ،ذا)+إص!ءلىشإ-هـط،زوؤإصا)طاخء"كان"؟حماو

الإ"ترا"هـ!وسناهبر!حورىر"و8تقي"ازرنو"رأزلهرر.د.44"ثضلةةو

،(8901ة-)كأوزةذن-)اق!ء:ةدذلكان"رلأنا!ظةو.ؤاطر5فىدةإ:ولإمةثا11

."ورىثر.اتو،-عثبإستير!)ا،لطر5،مرزوز.فىدلمة41أسرةولىتأن"هرر

قلر40"و"تم،"ثر؟!-لإاءلىإ-:ولىو،4ءحرو.،ةاكا"آ"رةإ-يرأنروزةر

،232!.ة04طث!اة-اةاءلسوممحرلامةقاءدا5"ذثةو،كزثصارإلىسررآ

بةةا.لولهح!فىل"رلافآ3و!ن"ثدجرى،46.8"ةأهـةاءوفا

الذىهه*!طأ13،9بحابو،برا)برءنكرا-ء!صا؟ةد"ؤلأءزثادةوتولى

ليو،تيوسءرقلجانبإقواءاز.روطا"ء"6)ني)او11اقافىةاإا!ز!4أنزل

ناا)ثوارلةءصبافاط"ظةين041،رج،أءد.طرأباسوحامطو"ر.!ام

رو"أه.ت،زل"ر)ةءسثمهل"زبذ؟ةد،ابوفا!ر،،223"4ثالإصماةدر
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الإءبرا!ورى،يركطرللهطةا!ليةكشةتوا،4،ظه"هبمزجوء4اطفىدلاةور-ا!لهم

"24*،
تيودور

سإلىلولفأرس،البلملأدفىالأهـنباستتباباهتم،ا)ةهأب!ذاقاسزوحلمولما

!حأنبد،ا)شرق3وؤت!ه*59لا9بونو"وسإلىدوء3،ركا-+)اووالالأه

نء"رقل"يموشردثبولىةأن،ين"ء-،ا"دا)بمودبمامظ4كهباةطا:ورة

"+بحماوولائ!اءلىرإقاهبهةلءاوا)ثدةالأرهابءنذ"توأن،س

ا)يهانواز"ض،4ءسإلىاطدوديبرةاز"يءاسكادوهـا.،225"4"ظبيز5)الدولة

نأخير،لهتذءنأنالأمرولأةدرث"4الاصورز!ت،بوطءرلم"ا،ليوةة:وص

ربب!3!ءحرواواررقناك-)اوالديئرجالأءإنإذ،ثلم!عاوره"ث"131!وءقط

4"أعانوأ،ئربنكاالضا"ريرؤتأنءهنايةدرصلأةال!ءدقالوا"و.(363"ساق!هبة؟

4؟ذارثداضاصر+11ان،4ءرفاةى،الأمبراعاور"بلفىا(وت"ضدلاةث!ئوس

ك)ذ.وكان،؟نةد،ارعاثوبهازواوعا،!خرعلى4"أررفهواالذين،ئريئالفا؟ينو

واوالى"ئودورا!ا)قدوىيركابطرا141.،237)باوالافىطرإفوصىباإثذانا

4-ةبلطع!ك،ر)هطا"ألةفا،أطيةز")الا"كاو!"3ئملاولىءثاةؤه،("ة!)لأو%سضالا

اقب.رودور"و،لات،والاارالىوبأ8حر511ل،ا"علىسوء-10!أسد4"

زولضاصجندن!و،ا)-كانهـن%ونم"المديةق:صتيودورإلى3تب-ة،لا-الية

تلمهث!ة،يرهحاتةدفىينث41،تعوناوأ،ا)ةةثو*ىحناقولىحدعلى،المظفر

سإة:ع-ة4)ط"هلاطادثوهذا،338".مهصء4لقىأنوفىاظاةديركطر511

"وزثز"ثونالموأءا.بمين"الخاةروفىد"،"و.131ارءمجرىإذ،يمدتطبعأطا

،لات-"وألااوالىذءسصهـبإلىوبادروا،"رزلإلىامرازوا3(فا9بالاعكاةررث
http://www.al-maktabeh.com
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يم3أد؟+واووفى،نوقاءررالأ.براطورجاث*؟التىالأموالوالا"ةهللالى

رتشة"و،كاماأإ.ءساثرأتواقةة.افىساهبا.نل!و!ماكلعلى

يةولو.عةبعلىا"أرسا-وزلا:!ت"إبو"رى،رالإ.براعافىأ!هارأص!ادرة

ا)ناكطوةرخ،ا):ورةإلىافىإزت،ر!ء4!دنكلأن؟!سو!ن)ا"ناؤرح11

.،239"ز،قاسعلىبالطرد

بين،رص!هـوفاةينم!تأنور!ة.ثاذبن،ربنا،ءصالأءيمانأنالماحوظن*و

هش!ةأا!ئدا"واكان!ع)اوأن،فىدءوحرلمض)اذصلأو!اطءنالهضلىإ!ادروا

اسا،الأءوا-زاقسا"ثعأأتدىفىووت!،0،230الهبضاطممننماامءلىلاهورة

،الداةا8ا"رأإس!كابوأوطاف،زاروسن!"وو"زيرب،،لوط"ألاو

صهـةود"وى4ا!"ابكزاة)دلافىاولاءء)حاتبقوأ،مدنهاءثفير3لهذءصخ

"239،
ةةءلمح!ص،(نيط-افإ)4ثرا-بزهـنامكو"وأوإر!بأام!؟"و.ثبواو

ا)بمرىتقا)طرنا"رةأامن"بثواقئذ.سا"ء!ةثد!ل4الا"عفدرت"ةوعا

"ار،لجنما،اب"لو؟!ىاالةرعأ،د!اا-خذ،ين5-زأ-طولهمب"ةأاإ؟نما،رالى

؟وأو"وسخ-"جوا.(دءثأطنرع)لاةثلا)ثرقىالةرعفىإلآ%رما)ة-

لزر5بةاد-فوءةبتر4"ة"ا4حهزنرلوأ،هـةاو*4*ن4ذد!اصاكلرلأهاأول

"-ةطمأذإحم!،هوسنة4ءاءة!نرخماوءلى.و)ثوةقيوسحااعبةبوسوه!وأ

،وس"وةإوءدلقااإئليل،ور"يود13"ةةأفؤرخ،المنمافرو"وك!ةإوشببمومة.ةا

إوةو"وسأنخلجر،وة+)اوخة!)اوالزس،وا)!لمهانالأذا"ل-لوزد

،ةوظسصد"با"ىنشاط.ن4إيةومءاكانله"ةينأند+إبقشلىأءر

"كأ*وأفىآ3م3".4باإديةبرعاور4الإال:قمححطبم"اسالة4!تحرثءنفضلملأ

كل"تالإ"عةدرإلى"رعأند.إ،الدداكلءلاإ-ءطرإذكاررثوةو"وس
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ىالهءلىأزدكلتاإذ،إونو"وس.نالخوفا!سا-تدض)1،يئا،ةهردزوات

منا،سييرثواصلأنةوأو"وسءل!ري-؟)اصنوكان+لهمرمل-ذ-ألاءلىأو

ا)مخهاةةاةوا،لاةيىبىاتراا)ةرعقثعارتةخذلهأن،الإ"كاةدرث"إلىفقهوس

.،33:"4؟درةع"إلاةا)ةهلإطتر

ءؤلفا،ام"ىفاث!ب"4المدتةل"اإدءدذأ(إو"و"وصلاةاءسلأث"اسةهب"آ

،اظءس"زب"إءسم،كنماةواإدةرا"ء)اءن،ةظاهء4وخير4أصتةظ-ةودءن

؟ونو"وسوأر"ل.4لادفا4!ز1")اوالأدواتالآلأتاإدثةةآ"واشءدورةب

تعرضأند+إب"-)انهأغير،افيوب42بم.ن4ةاإدالىا"4ص!يرا"طولا

ص!ا"4ءلىمز+)اوعادوقد،سو"رؤبوقدم.4ا،د؟ةأ"وارءنانرةور!طا)ةذاهت

سا:يأضزمرولا"335".وتلمةايئد"ةص،إدرلإ"كاةا!ا51نتعوأ،"ا،دتة

أوأهـاهءنوهو،!رفالمه+هوؤ:لم*اإتيرثالذىا،ببوزهل4ر!هذمهحكا!لوا،مارك

فىخواوا.محهةؤزهدهرس؟اثحه،لههـاءةلمة!دلأاحدأأ!ر/رتحؤذا،ده.!اا

وااثحمرلما،الهاء4الأهـورفىاصةثاش!مميررق،كاناخي-ترءاا!ناةوما"ذاأن

نءا)يممنرددءنوؤرةأذثب4!")اءن4إأ"اطواوإا،وا)ب"وىاررع!تبه

،زوقاسحكوء34ق!ماو"وف،سو"ونو؟تنمافر"وفء"اسع)ةلقاز.سااةا

!ركة.ب:ذتو،ه3را-ءدبنأإحهذصو.(336""اعاوربراأصزلهريمر!توسوف

جغدهبونو"وسوأهـر(كرها-ءة-كيتاسحثدوءةدهبئ.بولو"وسصد!اس،

الأصوارأعلامناداتالعزءإح!م4تاتبلماكا"تفة.رضوا،4اإدتةءلىبار"ف

ا):ءس،بابح!نا،،فاهـلبممح!وما؟نديقومأنإأءثةاسأءرثم.ان!ةيمرمن

بوةوصوسقواتا!حةتعر"ت،رهيهةءمركةودارتةعرا-0)41ءةندئ!وا

النرارإلا!ءو"وأو؟بح!و.!ءسء32ؤادته*ن.برجو)ةى،،ة،اص4؟ز".
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قاءدت.اقئذه!اى)انة.وءىإلىوابجى"،الصلا)خربىا)فرعا!ز!ذحيمث

.(237)بي4اطرهل\،ىأل

وتحصطهت"لهعةتفاذنقيوسوحاء!ر،ءدو.صيرشطاردةكيتماسأنعلى

حهص،تومبهلوزو،حا؟أتالىا،سقاثاوبص.فهرب،لأمراررآ"رولو"ؤ!روخ

الأء!راطورإطق"ت*لميئطط-ة)اإلىوتوجه،فا-طينإلى4سفيقاصققل

."!238،
."ولهاس

،وا)-للأمالأءنإءادةإلى154!ماهنلأثءاءر4"وو،لذر"رحت+!تو

تؤذوااا!ءص"زبرإ!زأأنإذ،ا!ألاأثناءحدتماتهـدأأاةا*!اأ"قادلأن

.ل*)اوا)ح!بفىوالمةى،اررق،زبرا!،أإ،اجمةهةذرةع؟تاءريمهـار،اءن

بذلوز!ائ!هاءلىالةبضالقاءتمأند"،اطزيخاجنالوذتق"رىثم

و"اروح،3به!ثجدداولاةا،دنءلىةكيتاسوءينء؟يناطزرا!)ألالنصح

"دثنهثرءىا)ة""نام"و:"ةواتثلاث،دةء)ح!ماإقررها)ضراهبفىاةاسا

اد"ا)41ايىكرأنواراغ.،339"،("عيةاس)"؟تعاةاازدادوايهااإءسلا!أن

4ب؟ة"أ4صلمط؟ثلوأول،،21.لاطاتأجةنهأن44ةتهرءاا-مل،ةوقاءر4!راطورللاه

"رزلوصل،الأثناء"لماثوفى.نكيتاس4ذ)ككاءنأفاد،ءكروههوعةجدة

مق4+4ء"ج!اض)اا)ةواتبكا-اءدةبةوذاص:طةالهزوأنرل،طينيةةام-ة)االى

ط"واءكراطوراالهيزنعا."ا)صاص،"-كانبهونادى،يةوالإسكندريةيةاذر

،24،".الشديداطاس

نكيتامى،يهمس""قيةابلما،هرقلعهد!نالأولىالسنواتأنالواغ

ا)سلطاتمنلهإلصار،الأوجستالوظيفةفبي!ثزلمجيضاس!ن!اذ

لقى.نفهمفوقاسارنهاماأ."224"4سىكاالمهطر"ةقىالإمبراطورئبنايجعلىما

ووجه-،ةاظاسصا)ةص"نصرةعن"خلىمنومنهم،قيهتةررأوممرعه
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رث؟بلث.ثدوأن،!ءسرئ؟قيد11الإدار-"ئنمايمث+هدأنثخماء514كلزعثتاس

؟ءحى.ظظت"الا4بيزأطآ-ف،ج،!!!ةبا)تيالأداتانوهما،يانها):بهزأطى

ز!ممايينلالصرتعنوأ،44اطا4ا)ةهام!ي)ء-5ي!رتازين2ابهذينأنوفواإ+ر

تيتزأنوهو،د"اوخرضإلاس!*فى4ا)بميزةطثلا"كاومةثعتوأ.نمهلجب

و"ثلةاطآل+يقأنعلىتحرصوأ،اطكامكاا3+:؟3يما4ارءهن4لاو.ألا

،بهنيم4ث؟+،اء-ةوىورغاس-الإطأ"واترةءذأو،لارعب،الرزإص"وفير)ة

إلاصلأماط"ذاثعنوأ.،2،3"4ا"دثءواردما*لاخأوم"ةو"3خ!ذثبأو

بم+ثلاءلىتط+)اهـنإثىء!وسولا،وة)اءلىالاتصهدلا،؟يمة-أءم

طرواب"و،ون5)ةإان!"و،د!ل0)41عاءه،-كاماطثدفىكانو.اط-كاوم

أذثسوا.الاثيتوملوزاإلى"ةوبآأ"وان*نبدةاإ4،0اطص؟ةردةا)مداإدن!ع

،موالالأ،ونيرهو(ان1)-ا!ا55ء4ونر!ظث،نر11ء"لمافىا3و"هاكاوءةاط"ةد

8!اثة،يز:)ا1)ةوأت3يمقىهواءاثنماليأإنزلون)يمودواثنةا)ثوؤااكمجحارأن"يخاءلى

.،442"ئنا)ءصالةبار!ناذ-4فى؟صفونو

،اسالةءنأ"لم!علا-كاضت4ضزهية"هـدأحهـاءن"تردلإ"كاةابهتترثاولما

ود،احموا،ينثا-وروا،يينسء،او(ا،-:وطخينثن،والهيرةا،يننطببز5)ان!!ناو5)ا.ن

ك)ذوخ."ك!أالهاإلدانأشق.نتعتبركازت،4مخةإةأء3.نوأجاةب

يرفاأإكاو،لها)ةإسا"ترامب-عثأن(ث.دو؟ز،ا"تطاعفكاقيماسفإن

إلىلواليالغةإبءتيةالإصكاةدشل51بهاثتيرا-ءالرء3على،3ين."!ب

"لم!ثل111"باث"ءحممرس!أن،بهيتاس4ةر.أماأولوكان.ابالافىطر

فىبلأئه!نثلاتيدواءاأبباإلى،لها)ناسزقديرفىذلكةزاد،ضوات

كبروألنكايتاصءساءد،يمر،اكصدق"فايمرك".طرا3"وكان"ه.الحرب

،6"2،
لهري!"،
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ا)!هةرىوآباا)ثإمإلىو"و"،،سجثتا،رخادر،ث!ورإولو

فةقلم82.لمةطءذ""ةا!-ة11إل!ىثم،رؤل5ابدتدللاكراعاور!ا!+!"أف

،الا--%وأودو،،4ثالإ"كاتدرإلىءادأنثلمهص1،أكاثتا.لاأنعلى.6؟2

.،24!"طر4"ثأأ"دا!كثوا"4أن4ءإثيمراكانو"516أو6؟44"ةفىوذاك

:ص!ـهكلامرسااخاصة-2

خا-)االةرنءنةصت"والىع"كااكا،قد!كا"ةاصر-زرأزاإذا

ول59ح904*و"كاوس"ةا4ءودأمااة+)عا!اإذو،834"،باحاذاب"ا"وكماأقيلبو

وما،"ارو"ا"هةثاضار"ماةوفاإءر4عضاةنطةط:اءاتواأةمالاتاءت

أثناءو"ةاح،3ر!"،الةدت-ين3راءاتءت4ة)ؤءفىعةرونبوسأورده

زءت،ىص!،ا"ةطرىبرأه،جا-)االقرنص-حملفىءصرفىإقا.خم!ا

ا)!الحة،تاتارؤإحاؤل،وا)-كاون"ود.ا"دوءتإلمد4،1على،لكاءة"اسحكاومة

،"اءالروانرة،ةزاهر"+ةا!اإةد،4-؟ة4+ااإدتو."تانحرير؟الأكلإلوذاخر

ل!ةإ،عناءس"بعبةجا،زلاكاذتأند"كنيما-4نو.ه"!اءأصإذ

!2،9)
ر"و"ه،،روص(،3!و"كاوحناييد"ا.ت)ةء"وما،يركطر5)ا-اس

ذهبش4ن04،4"تة4فيخاقيدويع!ةذا!يؤكانءاوقتذاكبكاءحركان

دولى،اظلةأوىناك-املاا،دهبءان15المذهوهذان؟بركإطرمماءحم!ص)

أواإونوؤبزتىواإذهب،أورلىأوثوأانىأصلءت4ةتديخاءن3شوأ

كلصوحر.ىر"أرءناءس"ينسالم!.ن1)-كاق3ظ+ءبهثدلمنو،"ث+ةوبى

ا"ةت!الالمر،وؤبمز،5،نوأراد8مامادموافىثناإو.وفيز"4بىهـماءلىأمبراطور

.،250!نىودق)يلفاالمذهب

اسطيلاءءندتيودود(اظلةدوقا):طريرك!ءصعالىالإشارةوشق

http://www.al-maktabeh.com
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"2،وءزت"رزلكا"ورةأنوفواإمر.!.9سنة4الإ"كندرءلىنكبإس

اكورة،.ذهفىتراع33باثثأءلمونثوناإءسكاتو.!اورىالإهـبرانا)-إطلمضد

ر"اؤ!سؤبأأد!وارات!.س10ؤوذزءتيلةو.أماا)عاهءةاإ+اءلةككارإةواأن

تص4ه"ر3ءلى،أةا":ا-ءوسى،بى،ة+ث)ا،كطر5)اخما؟إذا،الأرورل؟أفى

ومات.ا)ةور"هتاء1بركاإطر15ا!زض)ا"ةواتاغحأءنؤ!لا،"ةوات

لازارايبناظإةدوأنءن3ا)رخوعلى.،251!4661"ةكر5-تد11ء"ثوسر(ةاة"اقأ

زإن،بما،أح!ا)عةاكبرأ3"و(4ثةدر4لاصا).هصا!)افى3كاإ-إطاظينءغة

+هرواوأن،اعةا!ساض"إ4ردفع"الاإوا-رأنا"ةطاءوا،وزيمزبهينالمو

،نبرهلموساتسا)ةد3نه-"و،بخىاء:لكلات،ة)41-؟جثل،أخرىاءنهابم

ث+ينأاصةا"ثو!أوكان،ءدتدةيرةأدءتفضلمر،وداهـهانمانززو\اةدتس

ا،طارنة"352،.نا3؟+"ءإ،ث!دقوس-!ة)ا

حرثم!كان.هوقلةإن،ا،و"وؤكزتيينإينا)ثةاقوزرع.نا)رءموعلى

يرزيهم؟ن4عليرامأبرىةكايمةا"ساكانو،ثينسالمهقلبإ-ةههكأنءلى

حخاوهو،"اقدوةيايركابكارب!أ"تهذااوزتوفى."دءاتءتوه4ةد!اكل

ونةديراءجابموءمجهلهمالوالأ!طا)!فاتءنلهكان،المتصدق

تخ!الذيئالقديسينأحداتؤذو.اذ،وفاتهد"و"ياتهأثةاء،ثنا!ونرةمزز

نى3بيرأ"%!دآإذلنكهتاسأنذلكإلىتفىاف.ىط.ة)اا)ةةويمفىأصاؤم

ءلىحرصهءلىثدلمما،وءصرلااثامفطثناإوةوذيمزبإيمتا)قوفيق

5.3!مه
مه3هخ8"

،الةببهـذاواثت!ر،قدص!ملا،ناو5الجديدا،لمكاقىاجطريركاكانء(532)

.(36س،لمهسامربانح:إتى-ر!اأوالإصانابراأكل،لهـنقيهيأكان،ا
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القرى.نعدد،"بلادأنحاءنى(اظاقدوقي)4الأرهوذعيمإلىءاد

اذيئ،"!اطينالنساكءنةضلا،الأديرةمنثير5الجامه،واللأةائى

العجيبالعلاجوءن،زاروم.ن!ب،امات!3وعرا)ضز-كايمة،ياخمما"قهوت

من،تايركالبطربهاشقمرا!و،حناسيروسبنا)قدبةتلزيرأبىفىيجرىالذى

فكرية"ياة"نوقداكيةيهندرالإعليهأتكا14ذدإلىفا!في.نا-"إلا

!،204"4اثر)اعةماتالمءنبهاادأنريمتا-كلوءا،طة4نا

بهايردلمر،الهلملأدأ"والحةجمةكا+تهنيلاابهلةورص)ا"ذ.أنءلى

"تاد،ةماؤظس.الحقاه!"ذهصى)ءلىنةفيملناماا)تفاص.لءنأ"يانآ

لكيتاسا)؟طرتقحر!هي"يمن،4ه)ام؟إتو+صمنص!*فى،هطززي")14ـهواك!ا

عندك14إن:،ل1،اإلىاطاجةأثد-فىاكولةإن"قد!:(احةايركالبطرالى

سالص".الىك"ء!اص+،اف،أحدارؤذىلا،رةىءنالمكىرأ،ل1(01ء
-.-"..."

تبذلهألايب،وات5-)الملاث4.تقدهـاإن"يركطر5)الهفقال."2ه"هلم!الدولة

يرىصرتحىتالئه4،اتزنع.)و،رتىءنأ؟ث؟طءيئت-)و،الأرفىفى،لماث

يزددو.،256"4"؟ا)-كاةأءوالءلىثدهلهوفىح،،)ةة-كو!اسؤ:ارةتوأ،.ذا

الأفياس،النرسءنمخيرة"نةادكاتابصةحات+ضنىفاصةة!صب

بهتعلىا"ةورا-ضوتقدموا،فادا4فهاو:اعو،ا)ثاما-قيا"وااكتن

نء!ا-،إلانو-تا!الإ"كافدرث،إلىن!حاا!نالأوففهرع،المقدس

.(752"قالمتصد"تا

ةدأ.اكىسا)في"بوم"هرفىتذاتما4"ناثابزا"ثالإءبراعاورأنعلى

ا"ضلىأندبو.يس!وربراءأور4الإ،ةيد")رأ:4أزءوىإر،ثافى11كسرى

ذسهلين،الى4:"بزسم،لا"ةمل4"ا"ةتكاا1اعا1)تي،أر!هةجاعلىعحرى

فيالتربالآترالقمف"زو،الثامالا"،تلملألىبو:؟اإلىهـة"ز-حح4"و"

مصر("ضارة-25م)
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،هواطرب"ذ.ق+نيناا!و.14لة-طنطيفهإلىرقهر4فى،مارض!)اآسياليجتاز

ىخان،تي،لجيئاصيرهوكان،ا؟ةوبنحو"،وتالذىالجيقأصمنكانما

ىس-ءسلا!افعأنصحوو.أءبراطورأقلر5صلمرأنإمدالايغأكيةأةطا

ا)طاغب4"ذاصع)ءن،ؤوقاسمنالإنمقامو5انما،اطرب،وضءلى

نبثط.زب)اأ"ابءا4تحرفىأدركصسىأنواراغ.ا)قفاللوفكافيا

إءادةإلىتلألمعولهلا،"بيلهقالمضىفىكأفيةا)نجاعوزاد.،ف+!)اهـن

ا)بهيزةطه4الدولةعا"،إبإلاك)ذإلىبثلولا،الةدبمةسالفر،ث)ءبراطور

ثرجأتأكا4"وثأناذ،اتضقيقادي!عببالدمجهرذللسيكانوأ.ط-ء4

لممأظيرلاقاد"4كان.ءدوهبمهيرشمن،ةظاهان-،أو،ءدةوأتم،عددآ

نحزا،4أنث!ذالىضهاف،ونار"يىبوةو"وسوفاةد!،ا)بيزظجينعند

أفيحينءلى،يئءص.و.دؤالهبوأن،لا-إابءامرةت،اككرى

تكاونأنا"نهاخزوكادت،أطيةأبزااكولأسادتافتنواابوالا"طرالةوضى

.آ258"المالءن"تخاو

ا)ةار"كا-د!!ةلايتطعلم،!ا،اوعورةمناصامابلاد4؟اثتهرتولى

على48اصتيلاد"،المةدسلايتإلىيمةىأن،34!45ة8،!2تنزفهز

"طةأناراغ0(259"لقر""ممءنا!لى-4ادفةفىإلا،4تاروقهدءثق

الشديد.والفمورالجم"فثلمطفيهااجتعإذ،متةازتينينر!ظماقئذتهرقل

1لةرسف،زأئنا+،الثدبدافتور1و،ر.يهانى"نوقئذاكهرزلولعل

المقدسبيتفةط؟3وزحفم30"تجدفىءةاوء"إ!ادفواأإذ،وهبومهم

ا)ةرسوأءضى."260"!،401توذلك،اليهودبانةبيهب،ء*اوء4دون

المةدسبرة11عةبتإوا%ر،افهبواالةتلفىومايئوءث!رواحدا4ةالمدفى

ا)ذهب.ءنالمقد"،والأواىالمقدسورليبهلى،واتوراالأترىوادكةاهر
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.ازعرثطرثرك5)231ءة،الأءسىءنيرجءددأيد!مفىووغ.+والفضة

الةبلثدكلأوش،صسى،"؟زإلى"ديئيمركطر5)اوا!لبباوأرسلا

الحادثوهذا.(62؟)ا؟نوبإلىلائذارب5،المقدسبهت"كان.نوالأء!ر

مو،الأرضنأدنىفىالرومخإبت،لمآ4ةثة1)ثس4الأثبمةاب:"نراصالذى"و

"362،
للهاربينكابرالأالملاذأنءلى.كاق؟ةسإضعفىبتاجونغاجهمبسد"ن

أتذعدد1)تي،دريةالإصكاة"ياولا،سىالمهالقطركاننيي!ي.دامن،لمشذين

خزونا)ةرساتدأ*ةتالابيئاءنالب!ايردكانعندرةزاع!نها

نءلات"ةيمف،وارده4كلقد!كاا-صالهطرتركل+"و.،263،الشام

فىا)عماءحااءاد"بءلفىإذلو،ا*رسا4"وءنوا)فاريخااللابينثلملأتوص

خ)اءن،واكوابا،وادءنوانرةبرمقاد15عهدصابقإلىالمقدصبيت

وأر"ل."26"لمل"هاوااصناعاءنال!ضزيدوالحدوالةبيذاإماحكوادهوافرءر

،ةبرصفىلو!!،ط*9بوس!101أصقفريودوليةإ-طينإلىم!ثأاكصدقحنا

،وفير.آموالإ،ةطونأسالقديرد"؟مىرةاستاصيوصواتشر+)او%ورجأسةف

بينالأءورهذ.فىلهفاونءلىدليلاذا5يعتبرو.،265!ىصءألالافئداء

.آ266"مةا،ونوفيروالكخه-ة4اظلةدونهالكن!-4

،صخوات"متالثابمفتحواتفرق،ءسضمرآظلالةارصىارصأنعلى

عةخريفاقزب10فا.الثامبلادفىز:وح!2آنحرالمةدسبيتزتحوكان

ا!وجها)فارءصثهاالجهفيادةفاهينو"ولى.صرلعزوادالاصت+!تم"ض،616

ة!أتبدأ1)تي(الةر!ا)يومز!يبإلى،ا)مرلقءنيرهءبدأو،ءصرلذح

اجتازواأنبعدو،بابليونإلى4ا)ؤدثالكارقأثحساتخذواثم،اةلاخزمقاومة

.سيرمأثناءنةبوصمجتازيئ"الاصكاندريةنحروزحفوا،!دلتاا؟نوبىالطرف

اقترابنجأدصاحءة،وذءرع.ير،إدخدابا"طر(بةدرحةلإ)اذاإدتةفىووغ

ءلىوقىم.مقاوءن!افى!هدبم+لممامااإناهة.نكانتإدية،اأنغير.الفرس
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الواقى4تا!؟اكل،3ءادتمعليياجر،بون!زرو"اروا،يحياءصوهاأن"قرس

فىكصنيراطرائقوأث+لموا،الأديرةن5اهي"او"فىوغمافغ!بوا،المدثنةحول

.،267!مغها

تتوغكااصأنهاغير،أ"وارهالمناء"،را!"الحمدتالمدينةأنعلى

إلىإزةاذهتةررا5بمةد!نعبيرآىداأن)ذ،ا)فرسدفىو!قوطملمء!يمرها

استولىأتبعد،ء!هالادفاعذاحماإحزنكا"الىأو،الدولةمنأخرىبلاد

تضاف.4اإدتقءنادفاعر!أف!ىفبذلالىو،ا)بيزنطيةادولةبلادعاىالفرس

أنأهلءن3الرخ!!ءو.سفرءنإ)يمالمصلد"ثلمالقصحأنذلكإلى

الة.حقيارةةإن،"االواردأ)ةمحءنصشيرابمزءأكانوايةاونندريةالإسا3

الىتتدؤقنتزمحا،ط"و:!احر511فىاءأصغالى4ثالإسكاةدرءن-!درنتكا

ر!ء،صةلمه""نحالةقد!ب،ا!تا"ةورد،ا!وردانةطحفلا،يغةالمدخارج

"أت،وأالأقواتونةدترا!طاأهـدالعاؤرا.،2*"كازياتكنأك)ذأن

هـتلمملاإدألهواوأت"،ا)ةاسإاطا"ةوا"ذبدت،رذل5زب!ءنالأمداد

ارتحل،!هرسا)فايمءلىالمدث:4وأوث!ت،4المدفيإتاضطر،الا"ة-لام

ئم،سرود15جا)-فية"تفهإة،قا!قصر"نايركطر511إ"هتهوةيتاس

،إلي!افههه!،قبرصبرةجزالىتوجه،أبلمهزوإدأحسولما،يركالبطر.رض

.،269"6(74نوذبر"ةا؟فى،أماتوسفىماتحيث

!حت"اراو،الةجاةؤأءلفيزةدواالإ"عندريةل51أنولاسك

جرتفى.618،روفيفى،+واظدباظءإنة،يئالحاعردىفىأسقطتينةالمدأن

،ا)صةنالفرسأيدىفىوغ،اءالمبوفى،.روء4مذابحسقوطمابعدباإدرة،

!"ةاواوال4الأه!هتابثوأ.ا)مثنحصهإتجإرادعنا؟سثروفحةتالتى
http://www.al-maktabeh.com
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3-مرىإلىالأءصىءنءددممأرصاتن!!

.(3!."يةدرحلأةال!تيخمةا9

أريم!اليهوار-ل،الثانى

اةاص"ى:14:411-3

ث!ادفأندونالبلاد"ائرعض"أؤ،بالبلا)فارءىش؟طا"ارثم

كلفىوالخوفارهه،1.ار،فن*)اوا)ة-ؤءن1)فرس4إاثتىروما.لأمقاوء4

ووا،ط!ةقأ"ةت،عة9!س"(أ03نذيىسإيمزلا:ءأ،3!-ةنأ4ةؤإ"ألاؤ،ء!ان

فىوجاه""2لأ1لايخ!ا،ؤتءنني،رحتغيروتؤلموا،ا)فرساقتراب!ءاالأد

"نوبالذءنترز،نةاط،افهان)ذ،لةد"بروثقهأإلطوسببززدابمث"4هـوعنما

.آ372!كااة-ريلاءنالأءمنسءليةااما"وأل

ض"ا)فهلوادىأطراففموح!3فىإلمتواالرسأنذلك*نقيينو

الهبزنطبين.ظلمءنمحرربئ2!حزيرواوأ34بمير"بواأثنالمصروأن،"أ"وان

ض)او،م451،نةالمقوفىثنودةسد!)اإلىبةالمهتو"النبوه"دزتبذلكو

!هذ.وتصمير،"-اجالقرنأحداثءتترد،صاصدىإلااواس!فىن3-!

أموالث-)بونو،ا!ءاءفيماثحةكون،!ءسإلىالةرسقى%."نهأ"%لىا)ةبؤ

،ونمظنو)اظقومفإ"،الذهبإث!و*ب!أبةاهبهونو،يئتسالمه

مةدسة،آنيئمنمابهاا)-ممنائسيتصبون،بكاءصم!جدأءلىالمصائب،وعتنرل

مرأىالهشالىأعراضقي-كونو،لايبارنراب41فىاسلمربونيثسفى

يهقىمنظثكمل!ح"و،ها"زأقاءوالث،4.أءظاكسوسيبغ،ر"المنمن

يخرجونثمالدهرءنحينامهسفىالفرسوسيبقى،وءذاببؤسن4"سان)انم

."!3!3،
.،مم،

نأبعد،مهسفىا،وقفتحسنحتى،ينجلالخطصهذاكادءا4،1ءلى

لأن،نهائيامهسعنوجات،البلاد"ائر.ن4البيزيطبالحاءيات،فسحبت
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9أخذواالبلادفيهاا،تلوااتيا،"ة،ءثزالأفنئأو"+ثرا)-نواتأثة،ء"ةرس

نأوصهق.يمنمشبولواء!تبروم،الأرووابن"ىفىا!إقدوةيينثماملون

ظفرثنتظرأنندو،اررة)ابثرذ(المتصدقص،ةا)اظإةدوقيركالهطررأيها

حينعلى.أيديهمءلىء!يرءنيةتنمار.فو"اءكللإدرا،"ارم%اوالةرس

ابانب،ولينارفقلهماور!ظأو،اإوؤوفيز"يينءهاملىأ،-ةواا)ةرسأن

ومنذ،ءرةلأول،!!!*ه!ةحأءكاندرو،المونوفيزتىيركالهطرزاتطاع

التىباب"ألاوءن.،274"ةي؟لاصكةدربكافرده"ةبمأن،616-نةثلعاوزءن

ءرتة"أءحرةلاكان4أة،9ثالإ"كاةدرإقاء511تىونوفيز11يرك"همارأجازت

نأوافىروف.،2!ه""تدرلإ"كاةا4ءدتةاسيسب5ر"كلبناكانو،"تردةك"إلاة

ية،ردةك"إلابول!!!س)ةه"نبرلميونا4-8كةفىاصلمثيكانبهاأتضاءندلآوسثةروةدا

ت"وكانت،تهيركبإطرءدةبادفيسة!لاالمش،4صوءتفىءةجمافا.ز

4الاكاةدرا)ةرس،"ارءننكمضاس.لماء.ألم!لاه."276"-ة -د"ووا!"

فيةلألام!ثأفاالط؟وهـن،ا،ونوةجزتىيركا)بكارر.أإخمامالاهءنءرفه

.،27!"ا)وصوعذا3سر!)ا

وبةرر،623"ةةءات!وس،دروةافإن(الأءر!إنحلممقما

،ادصراهجار؟نياصيئوكان.خلةاله4؟للاص!دريركاإطربفياميناقءاب

،توءرترديررهبانبينعن،نرثوط4قرءن*وسةقهطيةأءسةإلىنتى

منتانط"وو،!الا"بمخدرية)المدينةمن"ث!رقىاضمالاإلىثخاكى

.الفرسدءلىب!ح"ا!ير"ذاوترض،حر5)افاطىءمنبةمقرعلىالنبل

واثتير؟3*"هس!4"-ةيرزاس!4رهبدءلىا)دير"ذافىإتاهـيمنوترهب

.ةصهءخبهذأ،بهوسأدروايركبالبطرلص+او،ا*لممادوالبرإعةالتةوىبثصدة
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يركطر511؟قةوحاز،تاصارأنوألجبماص،4.*4يةد،افىوا":بةا.،"طءب4تهصفا

."278"يرعمةطر59ارةادو،حنه-،)اأءوركلؤعد.-افعمار

فأوعى،يركدمار5)اماتهن!،شوراالايموسندرو.اخدء"قبفإءينيبقأ

يةردن،"إلاوأهلاريئالرجاأتصد،إولايظو.بنيامين4يرجاهطرافىيخلفه؟أن

قروناظداإالأ"كندريةالديئل1،رأنءن3ارخعلى،يركهةرط.)اعلىسيطرة

بخيامينظل.بركالطرا،تإرفى،ةوقمنلهمكانءاءلىيحاظونءديدة

اكتلميير،ةبالةوظروفأ"والفى4الموزوذيمزقيادكافي-"ادارة4يوبم4تيخما"أرنحو

الأزجاط!973".طاكة5)اءن"لمسك4إدا+قبرو

طريرك511،اندروأهكاوءرأمرإيرفدا!الةر"رأنإلىالإشارةو"مجق

حناالخاةدوفيينإطربركأن،ينعلى،منصبههـنيطردو.فلم،المونوزيزق

من3!ا-!بمحتفعاينظلواالمقدو،ثن8ابئث"ذوح.افراراإلىلجأقد!كا

احمهشخعى،الخلةدونيئ3يةيرالبطرءلى،ناوخاف.دريةالإصكاةإادكخا"س

"ذاحولوق!،البطريرك!ناهبأوبطرثركاكاناذامامهروفااح؟)و"ورخ

ماهووكل،ا*ارب،اا)ةواتجلاءءقب،627سة،،دثفهأوالراجح.بص.إا

."28"اظلقدونيةيركيةاءطراءلىنحاقاكىهوكيريهرأن،وفءهر

ادفي-4رجالكبارأث،قةطأصةفبيزذتيوصثلرطءنويتهيئ

.وقياتاكفىاةتاهامحباءأإ،فيةالمدإتا)-ا!ااخئفاءثناءأاو"من،الموؤوذيمزتية

"لاللااءيفاأ،ابلاداتفهدأ،،ب+!طقيضيرناءإالآا"نهمأدال.)ان"كاتبرمةوا

الهيزنطيةا)بادةمن،ةد،دعقرونتذ،مرةلأولصنخلصأند!إ،لهنارءى

"!381،
يم4ر-"

تةكامياأظمر،لمد!"فرمىذعسولةأنإذ،،طيراحدثاث"ذكان

غالبية،نتؤلةاذيئا،بونالمواوفيزوبصلم،التمفءنالبيز،ظية-عومةاطءلميه
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،أخرى4صلكافالقمئمان4وا"دوءنىيبثواأنوسعم2فىن1،،ا-كان

."383!!ة.البيالإءبراطور4!صلكاغير

4،1طثةالبيزالإهـبراطوشتةحنماير"إلىسءهوعادت،"رةلنتءساولما

ةارالإدتبلتأن،سلمهبادرفئحؤهءلحدث،اا"تار،ء155ا)دروسبضهذه

.العرشان":-"تولىءةدما4.)ءكاةتما"-وءمن،سقالبيزنكاء4

،وثدة"دةزادها،نيآا"وينكاما)-كلثينسالمه".هاأنكرك)ذالىيضاف

زوالأنفدركأنوصناقة!ار،قوبحهـمنبعاثوا،صممإ"فىينسالمهثصطور

بدفلا،3آتازكانممءا"لمدثجرىإذا5؟الوقوعوفيكأفى"فىل!،زيجاا4اط

.،283!"طيرة40كارالىتؤدىأن



إتئهئزفاالفيه!!1

ر!،بص-!لافتح

ن."!حومهـنلهز+رصتىالأفد،4619"ت4ةماثز!5)اولةالرصت5-

و"شدوا،دريةةاك"إلاعلىا*رساا"ةولىإذ،تا!بائر"افىأ:دائ!اقيلط

ن.الآؤار4هـاثةثرإفىوذلاى،ثة18)4-طةعاثلمها"4أ"طو!ا!تا)نارذلاث"والى

يئبراطور4الإأنخير.ءو"وعة،طة--،ا)ةوزيتذلكجرئغاوكا،""وم

إجزظ"لازا)تأن،4؟ر"0)41ء"اةااءنالأزلعلى،هجةت1أنثم؟اتأ4"همز"ط

و!ن"ءءلماثأنبعد،ر14الأدوواأنا)فرسص:إتلمإذ.ا)-تطرةت!لماث

ءلى.؟آ"جدتدةعتاولةيةومءلىأنالهدو؟ةءاصوأ،3!ةبر"لوللأفآ4+إأر

ن.بىالأوراثطراقا)-لامإذرارءتلهد؟النهأ،الأمرخرآأدرك"رزلن1

الآؤارخء+اهدةفةد،آبافىاطربءواصلةلهرذث-س"ض،4تالإ.كراطور

بهر!مأمنجماء،"م!إذلو،اتاوةدثةارألف002و!ن3!وأدى،6(49"ة

طورمبراالإ،ثوس.ءسيركلبطرال-و.،2"ءةدمرهاهنةوا-كاولبرالةادةوكبا

وءندئذ،ثءادرهاأو4ا)ة-ماةمايذءنىل"ةثلاسوف4أأإيةأنءلىهرذل

ا)-عنه-4ووازقت.اتىلإىادل111ءنيلزمماتدبيرا)عنه-4تولى

ةج"")اا)ةحفمنئروب*نويهاما،مهينرعمةا؟ل،الدولةرفى4-أنءلى

واحرليسقتال!نالدولآ-"وفى-4ءالأن،نةودآك-"؟ع4والذهب

كفار11ءنآ-تتإصأتءمماالضرض،4صليبهبا،ربصتبرل4دا::ءا

نأينبغىوكا.(3"المقدسو"صليب(المقدسبيت)المةد"-4،ةا،فى

.المثتركالهدوفىد"فضالفىا&بء4ادولأغ1،-ث"ية9ا)-عةبعم:يق

http://www.al-maktabeh.com
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"4قةيلقىأوينفسفو-"و،9قتالاإلىجيوفههرقلضودو"وف

"ا،ة"
اللهبعوة

الى4وافي؟،دينةد3ءأنإمد،622لأبر4فىالة-علنطيفيةرهـل5غادر

بالفرسالحاحمة4!الهزهرةلنرلوأ.،"يرك!هوالبطر"مذراءوأمهاللةأيدى"

فىالةر*رلمةاوفى"ا"ةمداد.وأعلن،4627"ةر!.-ةدفىىو!هنمهركأفى

رذلءلىهنراماز-كان.4ءولملدت-قببانىا:)اأنصحىىءير،الصلمحثروط

نأ638سنةيلأبر3فى،دثأنءير،ا)ةظل،واسلةأترىيصلةيقوأن

زاجروءد1()جبالحا802"ح5نراكابفىقيادنهءقرقرق5للابراطورذدم

صمرىوآةءن،دثبكا-اى3،الةارسى"بلأطقبلمنرسول

عاثبءنؤقهلى،"رؤلءلىخ)!11بوثيروءرض.اط-كام4ث"يرو4بةا4وإو

أراةىوابلملأن،اكد-ةإا"!لمهباءادةا)صاخوتضىن."اطر

ءادتفي،ارو!ااطدودن1وارابمح.4"ةاربالجيوشاحقلتماالتى،الإءبمراطور

صفى"رؤلحربا،ن!تث،ذإو.ء91ضةمهاهدبفىعليهكاأتماإلى

،ءارس"ة،+26،اتاليئا"ة-)اوفى،مصرءنالةرسجلا.ءفماونج،افرسا

"!ادثوهو،ا!ةدسإيتإلىالمةدسا)ملإببد،ءإإ.ر،!تناالإمبراطورإتتم

ا)صإيمبق"ثدءثدنهأءلى،وا)فربالشرقيمتقاوالهومحقنخاد.لازال

بهتنةءدمناقتربحينماورالإمبراطأنإلىأ"طورةوأفارت.صبتمبر(!6"41)

هوعوالثلث"ا"الأيحىلون،رههانوااح-ةل9ءنموعبايىتر!،المةدص

ا!هيا)بمابإح!19فإ،ن1ل!منة!جعصوع3ورائيمنوبء،والجامر

وأقرءلميها-ذ،زعرثابركرط!هلانتظارهقكان،4بالمدثة"ثسقىبالجاؤب

نىالأرجوارداءهلىفيأنإليهوطاب،مله-،علىؤخامةثمةفهذ"أثم،لاعو!ظا
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ءنلا.بما؟اثإ:قا)طاهرةالمواضع!نرقزبحتىالذهبمنعليهمايكارحو

.،!"!ليثوعواوعا!لا!

،(4دوني)اظلمةيةالإءكراطورا)-ءة؟-4ءنالمةص!قينني."باأنوفر+،ا

امهازبةواالأرمنخ"تعاونخكاواتاقئذوايار"وزئ،!ةرسحلفاءث+:كرون

رب:ءاو،هـءصإلى!لأا)-ءإت"ذ.أنعلى.ا)"شاطرةءنففهلاينرو-)ا

خربفىرهاراهوا)ةرىالأديرةود.روا،إينمخهرغزاةا)ةرصبونا)ءص

،8لا""
33،روءن4؟كا*إفاء4بسليب،نقبوسرههلمنوزتلوا،!ةالإسكندر

وعىبه،يازكروزاةد+ة063مودث-تومى"ة"،سالمةولإبتةي3ريإطرتولى

أ+ورإزرارعلىرمينه؟!،عودتهأثةاء،ا،ةدسالصلمببإعادةد""رزل

ولآر)اإلىا"ورءودةد+إ،15د!عقإا"ىلإإءإدن!او،براطوربة4الإأ-كانه-،ا

يهنوالمةوزيزبتذ-طور3ححرىجعاثاض)ائىادكاناردءلىوليصل،نطهةا)جيز

ءنهيةيدأنءلىالإمبراطورحرصذكإلىيضاف.يناظلقدوأالىإرجاء!او

تء"ذاوكان،4الختلةالدتذهيئالمذاهبدء"وزإلى"ؤدىض)ااو"ائلسا!لافى

إطلأفى"ىأنبمدجبدايسذلكأن!وتراءى،الإمبراطورأمله10أءز

أث-تطعولما،63،-063ءا:ثىفءات-توسءودثأنءير.،9"ا،-ثءيمةوناءمرها

4يرجفىإطكرسىنرك،عةسبة)41"باتفىينهس.أضفعلى"خرأنهرقل

ثناظلقدوةبينا)ةوفيقفىرأيهاجبدءنرحنأعلىأنه،فاغراا،قدسللت

-ىايهةا3راإظإلالأمرا-محنأولأةمحرالة"ذ.واراغأن.،؟."تيينوالموؤفيز

دي"و-أجل!ن،!ت؟.رأو"!خرىآمبافى4حربهأعالءن"رقبهؤام1،

طب"ءنةولأن،المتنازءيمنالمذهبينوأةينالفرلأحدح-رإذ.يةالإمبراطور

ءراء!-اندةبد،الآخريقالةرقبلاذا،،طبميثيناديحفىأن،خاطر
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س*انهأإىم"يلالذىالملاقزاخ،بنفيدوالخلة4وموافة،تيينالمونوزيز*ناللاهوت

د"اوإلابالعهل؟ةوملاأنهص"ذ،د"اول+زوةد"اوإرادةإلاخ.&افى

"ةيروسذفىل"دءلم!،ةد"اوبرةءةوقوة،واتدجمدإلالهررزلي،ب-رف

ا&جحإماأنل!"يلالذىارضالمها؟اةب!اأ.ةوؤيمزتيينا،فىز3رءعلىلاةداثل

ف"اطاذن،4ماال!4ررص؟)اطبصتهمن؟ا،وهرتا"""ثر،1،،رإثحرإرادةهـن

"فداتجدلمأحماغير،ا!لمقدونىلإوإلىتو-"إاالاهوتاءلمءن+ت،131

أتفلاله!!ءاة!9رلوخالةاهااءوءما"فى،وربدكافيةءرلأولوظمرت،ةتمئا

ءلميهأطاقءاابتكرواحهيخمافياحاالامبراطورممثدبا!"أو.4حةدررالإ

الأرءنخ،ابدثدا.ةا؟دىاسإ"ألاءلى،الافواد4ت؟"اإؤر"ون

.(؟؟)ينترو-)41قهط)بوا

وهو،4رأثفىإلإءبراطوريواذق،الأصل-ورىوهو،وس50ءص!ن

نءاطدوثفىاظوضءنالغاس!تفعبأقتةء!التى،ا)"وأ+يئصورةب،اص

نأءلثمن!)و،صةتانأمواحدةصفةله!نإذاا!و،اإ-لمهج4."ط4ةج

أرءثنياقور4الإءبراكانولما.واتداز!اءأوواحدةإرادةلهأنتشمدا"ا

إفي4ونيةاظلقرا)فى؟-،تد،وةف،ثيإثقا؟ا،ص)وبخقابة،623"فة

!4!5ة9فاسيسأصقفكيرسعا،و،تةالاز،627سنةفىزلر5زارنم.أرصيم،!ا

أنهتاصيوس1ءلىعرضارقتذلكوفى.ؤجولا4تزوجد،الجديدءذهبهإلى

رأخذوأن،دونيةتلمةبرعأقرهءارةرأنإثسط،4زطلمجافى!ترإطرثكاون

؟الإمبراطوراجتمطوائةالثلاارؤصاءأنجحراوا.()الموأوثلقبينيئالموحدرلاأقي

ت-ودأنبعدئذاكوغوكانالتوفيقةسوطوأزروا،إ)ثامإإوبس"يرافى

."12!امحنه-"اا)-لام

إماريرج"ع!رسولايةوأقى،"،632"تفىصدراوزاقهذال5)

.فىوا!إقدوئونوفيزفا11المذههينببرخأنالإءثراعاوروأءزه،دريةة"الإ"4
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ن!الأفباء4اليوبءت،وققذاكالإهبراطور"طةت!و.الجد؟دا!ذهب

"تيحا-يفءنأصابههـاكيرسوصفإذ.حاى!ةلاةمهثسة،مص!

الةركىا!ءنزأنإءد،ثهلهاوجمعدولتها"تربعإولأ"رذلأن"ةاسءخل

بط،زيمريثخ!ىكاا)-كخه-،ب،وتيرةقأنأوثكأنهذك"لى3ه،يدهمن

برككاهدعار"رقلس"؟ثوعيما.،13"د"اوثثنفىفاوا.!3يرطمونيي!5-إا!يخا

"،ط"4ذبطإلى،"+"اراادةمةتااع!!-)امنيهدوؤيما4"ة!،ىلهعممرمى

مهسإلط"اء3يرءدمإن"تقولأنءلىوقالأثييرءد5"او-لءا،"ث"ورا

.،؟،!،!حو؟طرثكاحا

:كبرسابماص%د

بركالبطر،623"ة"مةذ،1،وةوزيمز"ء44عندرتالإةسهف.عسأرعلىكان

عبير،ونةوذزوى"اطان.نءواطنيهكللهكانبمااثضرالذىبنيا!ين

لى4أزذطثكولا.يةالمه!ا)!ةب-"تظيملإعاد-صادقجهدءنإذله؟او

د؟،-ةمرارهاواكااإطهةثاإلإاث+بدأنوءلط،1)قيط"4-ب*-)او"دةاءادةعلى

4ءهت4إنيامينب-عو.،1ه"4بابأ=داث*نونذاكى:"اءزءزءتياأن

يرعيش4إطرءدةأنإذ،لاو"ألا"خيررنة!4أما،اجلا!مويرموتقدتيخااإءس

ر"ثاهلأأنهءإء.أحدابم4وأعظىتغلب!الةبمعلفيبلمرفىد!عةرعأكاةت

ذ"أإأءرهأول!ةذة!ثرع.اظاقنىرذثا4ءنثتةا*عا!و،الديئأمرفى

ءوافىحءن"ثسورمفيتزأنءلىكلطوحر،اءلارذارتكابوااإذا)ثدةإ4--ز

وزار.اطر!هـثاخلب؟ب،اناع!اص!نعليماللا"صاقفةجن1،كثيرة

رةولأ"إقة:4الىعتبةي3ربرا!هلاولىولما."ورطتز!!إ-4قهلامونإبا

تء،والكاثرا)ءةادأهلءن"مماعة،بابليونوحلوانفىءةاك!فىترأ"

ا)-كاةاباذجبهثأنىاو.أىاالماك-ة،ت5ءلمكرأثدوءا،)ثحماهـ-"واالة-س
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نءربملكلأمرفى،مر2كلفى.رةينظرواأنرم%،الأ"اقة"!جإلىلا

.،96"،صنراتءثس4رصاتءلى!ض1،الدثنر"ال

"فارصىاطعظلفى،وهدوء"لملامقضواتضجأوأربنهإءينزضى

نأوالرا"خ.رهـل5انضصرأنبعد،الفرسجلاهوشهد،4بالإسكةدرث

مه؟تم13،إمضأنعلى،!27صفةأوائلفىمهصءنت"رخالةار"يةاطلمات

ف!روطبمقضهىالبلادءننجلت،628صنة،ضمتفرقةعنأمافىت،

أيدىفىوقعواالذيئيونالمءسالأسرىإلادمإلىطدنم."رةلعالمعاهدة

ا)بصرلهطريق،629-628فقاءفىل"رأ"ررلأنوالرا"حا)نرس

نا-طينمنالهفيأطيخادو!ةأملاكولا!تعادة،دبمدمنمصرلا،"يليلجيماحا

.،17،إولهحابنقا"ض

يركاإطرفاسيىفق!عأس!كتبينعغدا)طجبةهرفلنوا،!تكانومهما

كانإذ.تطورةالأخكااهأث!!نكانالإجراء"ذاةلإن،ةالإ"كندرعلى

بقرب،الفرسفىدهرةل،روب،ةجونءذاهبهماخئلافعلىا،-ءجيون

"!إيبوعاد،المقدست؟إا"تتلإصوتم،ر14ح)ازم3افلا،ةة"او4%إفه

ن!جرىبماودرورالفرح،مفىإ2اختلافي!عنومي"ء-إاأءلمت،المةدس

فىجميهاواشزكوا،ةمةمندو!يابا،لبطا،صرورمأثضماوأظهروا."فصر

لأدتاغفموهار،ذهجهة4طنماهذ.نتوكا،فباك"ذاءنت!ةيمرا4إالتو

ءذهه4أنثدركأأنهخيمر،"ذاإلىهرزلوظن،18".دائمدا!غاووفاقإلى

فك،رذت4علىأصروافبماذا،ءصرأهلةدثأ؟إ.،الضوفيقبهحاولالذى

ارسبلةى"ذهفإنذنومع.فرضاعايهممذهبهتفرفيأنالاهرزليع

إنماادتةيةالضيط-أنوالميروف."19"ما:)افىل.ةمملافىمصرعليهاجرى،لتى
http://www.al-maktabeh.com
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هرلمامخالفا"رزلث-كنةا،أواهـرهاعنماو-بدرالدوكوقخذاكا!اعققوم

مذهبن4دول"فىثة9لثلاالأ"اقة،رؤساءابتدء4ماأنفقرر،وهتفىممروف

."20!4احلىهاوغيرالصهل.4اوصاهل!ح!،المذاهبئرطعلىسودأنلابد

ءمر.فىا؟دثدلذهب4داءثلب-كاونكلكيرسرتل5ا،تياروغ

،""ةرىآ"ثاضرقىثهالفى!4!9ة9أ"ةفوناثةةصتلأنا-كايرمىوسبق

،،31!سقوالمةاءمءمرتخ-ارقوفالىروهو

براثلإطرقدومخبرابوالأ"طراطذرإتلةى،بدوةيما،بنهامينأنكل

فيماثينحرالمهرأىفىيسثص.أأحدا!أوارا،ح.631سة،،،كيرسا؟ديد

!و،3يرسل!ث"ضينغنمارزأ.ا؟دثدة40ا)بدةنهـمرفىادخاله!بررى

وألقى،وارءيةا)ة-سث!د.،مجعا،الإ"ممندرإءةدإل،قاقا.أنءاول

.،الموت3يوافي"ىعقيدحممعلىثهةواأنءلى4،0فيهم!ىفي؟،طةج!حم!

ليضتةوابها،،*ارى!)اوا؟بالالىبا"برةمر.أ؟،بمء+ا4أساقةةإلىكاتبثم

سياقونوأحهم،بالاربهال*هس"هلادأنوازبأم،4غصهعحهماللهيرغحتى

.."22،
33ءيرخم"لهينءثرصفواله"النما!

جةحقىت4خفبسالثم،أساقةخهمإلىبهخكاافىةنيامين4إإمثما"ذا

ومغاالى،روطمرالىز-ار.رفهقانإلا4مه-كنولم،،يهندرالإءن"ظلام

طرق،ةين"طرءفزقءند4،إوا،ةروهكا؟(ينابرهأ)!)"*!!المينا

بلغ"ىصد.واصلثم.،23!برقةونةاا)طريقوطر،ون"ةطرووادىةيرد!كسإلا

،سقو"ة!دثلى!وءل"تي،-بد)الى!-ير..ه!ة15ءا)!حر41ة"اتزذاومهااملأهرا

ارزتإفيامينوب"رو"ادف،نةءنالمدإبدءيمر،اء"ربالهديرصضيرإلىفابأ

الاشاشات!نيرد!و."2("4ءةترثءاأويةالإسكندرإلىك!رسفيهجاءاكى



نأوارا"ح.الموةوذمزتىيركا)بمكارخثضةامأنإلى"هى3كرسأنءكيدلما

ثد"امأنولاثك،ززءين("اإةينا)قهطالدبئر"اليد"حرإلىأدى4ثدو

لهوجعل،نيمل!اينإكزصإفى.ف،؟!رسيدفى4وار!ت4بيالدا)-لمطتينا"!ماعءن

وبل،جا-الماأنهبظاهر،4تالإ"كندرالىكيرسمزروأ.!ي4)طءبمساطا

الأ.!راطوركانالذىالمذهبوهو،ا؟ديداإوأوثلبضاإذه-لاةاستثسح

نأ4ءليؤ-كان.ثقاقهـنءتإةدو،ءعأ"دب"ءاثليزأنوراه"ءنثأءل

الإءرالقوفيق،!ةذأوليلقأ4مذههءلىأن.وا!وأوزيزتيينئن،ود!!ظايسفمل

ع:يررأىإذ.!"هصلقاءوتجة،.،ةممهالناسوأصاء،"،س:أ"اءلأنه

الخلفدونى،ادذهبقاءامخالفدابداإذهبأنشاظلمةدو"ت

ابدثداإذبإنرال،ابدتدبابدعةبا3ءةعصنزإننري"ز!هونو،اأءا

لهأنإأ"تأنلهلاإدزإنه،د"اول"و،ةد"اوإرادةلهاللهأنإا-ءمادام

بالمذهبء-ا!ا4اطقيفىء1،نكاااسإنك!ةذلكوءلى،واحدةطبمةجذالمث

كيرسءةد،الخكاأ!نالأفهامإءإقءايزثلكيما.اإو،نرفيرتى"2"

ء-ا"لمه،فىتناقثوا)و،،ةب؟تصوناليقناظر،الأ.ر4ذءرضمجعا،رلإ"عةد!ا

ولوط،افرإةدو"يئاإ*ارفى"قهيادة،ءصرإلىقدمالذىأثوصوةرصولطبوءةدءذ

الجديدةا)ةحلأزرابىحأنخير.4ءنخرفىتلمقكيرسأنقوةءنمالديه!كل

ادكياسة!نتنا!رلمعيرسأنءلى.ةء،ثولتح-ةةهاثةعرءنمووء

قؤ"نلديه!ا!ح4اإ+اشفى4"اوإذ،الأءبرا!اوربنائصبرجدو5أ4وارحمة

أنكيرسإذ،نهينا؟لمإلىتوجهأنتفيخىالاومأنءلى.4ا)سا!عاوءظبم،ارادة

نأهواكاشإذ"اله!يمرةوقلةا)مناد.نءفىءلىالقهطوكان،فكابراكان

مخذلى؟"فناضلاالذى،ىد)ااصتةلالممينضةصأو،حممءةثدفىثيئاافييرو

."26"4إمبأ.نبح!ةاادما-تدءلمنواوأ،،إة"ونيهجمع
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الثرق!فىةث!ثلاوبطار3ة،"رقلابتدعهاكىالمذهبأمربكنوءلهما

أولضذ5تلقو.ئنسالمهأنفاواغ،القبطعليهاوقفض)اصورته-بمنا+ءو

وأءقبدسهمأسولءنذرةيروايةأنببا"3رط!خبةا.يدبفد!راص،ةالأمر

."27"واستظلهم3دثحمنةخياذال!واقىبمروا،!ذهب!3ئرثمان4لفظا

33يحماأنولا،باظداحالقبطتسفيملأنرةطع!أنهكيرسرأىولما

ولا،ذالثءنأشدو5ماالىلجأ،واالضةبالكةررمامأند!إ،أرادماكل

ءاولةببذلبدزياقامهرقلأنغير.ث،ذقافتركالإ،براطورأنفك

.الإرادةمذهبرففىمن،دث،ااةظر،.والاقىاداكونيقل!أءنأخرى

.،راحدةاةلإرادبا"لاءترافا!نبدلا4،أصو:"رءاذترنخ!،حداوال+،أاواراحدب

ءزدوج!،أوواحدآفلا!ن،اراحدةالإرادةينفذالذىالفلبأنيتعاقماغيرأن

إلىوأرسل."28"امحاظر*ظفىيخوصواأنءنا)ةاسخوبكا،زباةولافير"أ

وأ،اطإ،ذا"كل4"ااوافةمنهب،طب،وسوةور5،روم!فى،لبمابا

كاإمث،53،4!9ة8رحيةرصالأفىذالثبمكلثم.المئ!4من"فخاص

إحثو..و.هتثويعةتدو.أنا)ناسإلىوطلب،ا)ثسقأأا+"%ماتصخإلى

صليبا،هدية4مهوأرصل،إلىكيرسالقراربهذاا)ثسطةئدقاحنامعصرجيوس

تاقوأ،المعارت"دةءتزادت4)ا"رلاهذهأنءلى.ا)قدا"4ءنقدر.ر

ءلىيررصاكىدا،د؟ءدوه"وئرس،و"فرأنالإءبراطوروأدرك.الرفضالا

.سدة(اتهلءلىيركاإطرينهوتعبا"تماكءنماكانبمثيردوأ،سهت،إحباط

رب:"-،ا؟فىثددذهبنح،"نا"!يخةأنوار"وة"(نيوصالمه)الة؟طأمما

.،29"الأولى4الصيةءتةارءرإح!وأزمشمأثد

ئي.ةحتفى"قوفيقبفى،يبدو؟ز،الأءرأولأصابكير!أنعلى

(س!.ةرلم"ص62م)
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واعادة،84-اةالىالأمنةإإو.كا،هرقلاعاورالإهـبر4؟إبهاءلهداضارساذا

او"الةذئ.با)بلادواجئ1)تي4ث-)الاو،ألاءن3ارخءلى،نيةادالوحدة

نأإلىأثار،هونوريوسا)بماباإلى634"نةءس"وساطريرك5)او!هاض)ا

1)ةطرأةا؟3ئروصا،يياواوببئص!ح،4ترر*"إلا"كان"كل

أفى"ت،طقاتوالمرالهدعمنلاس"،لاءددض4زيا1.0اقف1)تي،المصرى

وتؤءن،واحدإصوتتمتف،تحدة4(كيرس)*ك"بطرو"لمصافههـفصل

."3"%ئج".ن4ةظفر؟اتضيدكانكيرسأن!،"الصحهجةبالعقيدة

ءةدأن!فذ،عهمادفكيرسانإذ،وفدت"اءتأنالأهـور"لمهصوأ

الخلقدوةيين،قهل*نءصار"ة،الإسكخدريةالىوصولهغدا-الديىابىح

فىو!زلقألاإليه101طيئاالذ،سوب-اكءونيوسوصفرالراههين،"لمحاضمرؤ

الوفاقإلىالأمرأولنرءوا33ةإا)قيطا!أ.(المونوثاتية)دبابدالبدء4

3،1!صأءإةانو+تذ؟نركانواة(ةذجاءين)3يركمإطرموقفبرغمحمل!)او

او:إتأ!مأءير،3!!"سالذىو5!حابإنإل،"8يح%لمةدوإلىيذهبوا

"31،
الاولىا)!يتةت!ونأنالأموربعدألمن4أأإذ!.و"!وم!3مهاءدعلغواأأن

4ا)بت-!هةتالقله!ع،طع9ة48اا"ر"أو،(5آ!ح*ةئأ8!)ابديدللذهب

الا"طهادثناءأفىكرثذزا،يةالإسكةدرنحارج،مهصأقبماطةإةتقد،يدباطد

مذهبقهولإيمنالةاسيخيروننواكائيالهيمزظأنوهو،واحدس5إلاالكابر

."32لاا،وتوابلمدأبينو،"ه!شا52!معليوها)تيءرفىماا!.يخةافى،تلمقدوني

:تارفطكلاللا

الذىاإذه"ءلى(إينصالمه)!ةهطيحهلأنفى.ناقهباكيرصس"أ

.اإذهب"ذاءلىلد.بوتهذيبمنالإمهراطورال،دأ؟ائب"دعبأ.بوأ.تقرر

الا"ط!اد!33(أوالافىادقهول"أمريند،أا)فاسءلىءرضفكان
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اببشطدو.ثاءأء،رهاعبفمابريد،عيرسب)بطر13لادكا5)اوخص.ت

إلىثنيمز،ط5)انفوذزاصد،ا).لادأنحاءصائرنىءواةمها"لالاالى،لهيزنطى

.كير!ةأمردرتأكاأتكرا-5)ا"ذهكلأنواوا!خ.4ا!فوإثالأطراف

اصتلالإلىيزأطببن5)اءودب)زاهص)بآ4مموذيونسالم!ذ"-تأنئاا!)ا*من

ياثوالم33ةإ،!كا)ةرءبمةعلىيهااإءسليرههـاوا!الدمنثكات!افإذ.البلاد

!دصلهم*ابا."ألامنم4يم.ءواأ،(!ين1)بيزأط)ابدداطكامأنقثةواجاأن

ديد،الثسبوالهاطدإلىأيديهمعلىآ+رفىواإذا)ةتيير،ءن،دث!انو،رني

ربنلالصرزواأط،8تء"سا)*ارءى!كاما"تقرا11نهأوالمهروف.ربالهةاكا)و

المذهبم!اعونرفى،زاي:!!لاذا35!م4نرعيرمىأنغير،1)"بمادةحرث،

الجديد"43،.

،ةجا!هق)ااوهاهقفىوردءاحدعلىوكان،ات"ةفىءثصالا"ماماداصض!ر

كانا)تيادةبقظطالا"طماد"ذا.دةأنواوا"خ،و"ثدةادةفبالنم

،631"ة"دتو،رافىداةمه"ثالإ"كا.ندريمعأنإذ.بركابطرزبماكيرس

-ينا)ةدسيرءنليناال*ووما."35!بنضءثيأور!حةدضىد!الافىطماديرأو

.بذ"")األوانءناإؤمةينأصابماإلىتثءض)اإرواياتترتز،ا)هصرافىهذ

يركا)بكارالىتو،يميا"رىالقناتوافىالثتائمعلىاوواتات"ذهوانعاوت

،ق؟دفأز،كافرفهإلمأت+ةز.كان،9لدذربو؟لا"طمادأمراكى(س!ك)

.لالدبفي-والمان4ا)ثهنجاانهبأهض،صوو،ةوس4)اوئرالث+اثتيمةأنبرغيربمد

ا!ةظث"ذلوله،،الةوظزى"4اسكانءناهيةعلىعصا3مهحركاواصصت

للاخةلافاإةير،4إاا)ةشبافي،الاءمموهو،إقوقس1الفنما،اطقييالمعقهو

زةم!دأحمالىثلا،وا)ئ4والقهطبيةالعرصوه!ةلافى،!ادفهوالدى،!ااد؟اور

http://www.al-maktabeh.com
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ءن"با)قرب،ؤاسهسفىأسقةا3ثرسكانأنوفرص،از،كيرسيركالهطر4!

.،36""قو،ز

إلىاروايات-ثيرأنا)طبصومن.امنيةالنضالكان،ر4الأوكيفماكان

ينء4إفهإثقيق،فيناس.؟تهمالععداءوعزثباتمنبفللم،تة+)اوالةسوةأن

"-مه-كلنيراصماوسلطت،اثاهلأوقدتبأن"بهوالتنكيلبيذ!ةللتعرفى

تمزعزح41ة-4ود،،الأرضالىتبيه.ندهنهصال"ئ5،يرترقرأخذ

-وغراثم،رءلبما(3جه،ز)حفء،فىوصمو.ثم،نهأ"فانرعذجرى،4ابماز"ن

.،%إقبدوةثةمجعأقر.بمان%هوا*إاطاةعليهنو"ر!ثوأ،ذوا،الهحرفىبه

وقال.خر،ذات،ا)بحرفىبهفرموا،ارةضءلىأعرأنهغير،اثلابذلالىفعدا

إل!،دا53ثماتاكى."إصقيمروالمل.*)ابهذاأصهم5إذمامينصلمةءؤرتخ!

.،37"ا،-يحيينصبرءن4راثتيبما3عليم

-،"لإف.تا)يدين.!.ةوف،3لجرسالىصلهىز!بزوفىالق!رلصوأما

بمركا)بطررأىولما.وصلا!اثدخبهكاودتوا،دثدطاءنطوظ4ةءةفىمواووفى

لما؟اوصأله،ء1،أإ-ثلطكا4.دصالض"،بوهستةأن"فد.،أمراولىذلاثكيرمر

اللهطاء،فىبمر9إن"لصوفقالييرءذهبجروا،4:"كلانالصييررض

اق1)ثصا4ءذهبفىوالدخول3يمرصعااء"فىس؟او،بنياءينيركرا!5)اعااعةورنا

فهءلىبو.ةمرأنإله1،ركيرسر!أؤ.،الدبالفي-11ا!يولمأ،ا)ثيمطانياصلالة

الذىا)كافر"ومالمرالثهولعن"،،.،وهلية1،أذهب،تكار.1،ثلوصعلنزأ

."38!اكإقيمهويةهله.نكلافهولعن،(يزأطى5)1)اروىاطورالإءهرأ"رره

نأفلا؟د،(الأديرةث+")اء"ر!)افىوقىتالأهور"ذ.كاةتةإذا

أبىإءنة-كل.الفدا"4بافيكانا)بلووادىات)وافىن!ثللىهحمر"دثءا
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بوالفذثبىلمدتعرض،.وأمررأيهقعيرسثةازعأوعقبد+4ءنتةخ!!.أن

.،آ"ةفه"9يلقىوأ8تب-11فىلهفا)أأو

"تيا)ءسىرا!ةلامدنصائرقخلةدونيبنأ"اؤة"أظمكيركطإنثم

الأساقفةطردروتقر."04!!اتابهذهاوز+نبأ"لمطقهحأنزتيقوىةأ

القئلالديئجالروتهر"ت.آ41"3،تموأدمهي"اركسنثين)،ءسوارهبان

والبحثمى"واسةد.؟لإختفى4فيناعنأماس!لا3!ح!نجاوءن،يد!روالث

4،1اراجحوا.كجاحءنثصةرأ"-ماهذاأنخيمر،ينبفياصبركا)بمطرءن

ا!ص،طيبةفىأصيناءلاذالاد"وأنهو،لرابمج،دبرإلىديرءنضةل8ثأخذ

نأ!"وفىى!"أؤ،عايمبةالىأ:ناجوسالةد.حابأحين،ونترتذحدث

نهفإث"ذومع،ببضالأيراد،ثةودةيردمخل،الأديرةأثمرفى،ض،ينماثر

.(4*"4)وهجممواضعقالأوتاتمعظمفىيختفىأنعلىحرص

ألفوافإنمم،بثذ+وو4إ"+قومنالإفلاتثصمطبواأيئاكلثكأوأما

بةاجض"الاالىينءتطر،يبذ+ةاوالف-كهلي"وا-ثرأن؟مد،الأ.رآخرنف+%

ط،اصة"ابواين!ان8""حدثالقبعل.نالةدإصينز-ير.اظاقدونى!)!ذهب

فىفدخلوا،،43"الرفؤأو،الاققن!ر!إأو،بالمنا"بارءود.ن3"بذل

،الفيومأصفوفبطكخور،،فيوصأصت"ؤلاءعيرسوءن،الجديدالمذهب

ءلىءضرةظاصالمتاومةأنملى.،واهم"4"الىأضةإصاءدوامأنفكولا

ئر؟ارصنالئ!عا،نظلواإقية،،تردة!صإلاففى،داهط"الاوالإرهابالرءحم!.ن

القارصا"لقصواظ،تواتءخررت!"اى!اطهادالاتأبةاه،!ينوزبز"مة

ل-هأمنقىة-كان.اإؤمنينكلممفوماكان!اا)-لاتمنليلابهاأقاموا

جاءفإذا،فيارلبامىق!ارآالمدينةالىيفإل،!ء!،40اجاتواصيرطعر
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القىذا5وصار.طالةه4ةلإتوا"+بادةئرثهابمثةعيا4ادطةبإلىبذها"يل

.،"ه"يرعيئالهطرءك4وخلة"ةنباءينءقاأصدكبرأبدبماة

ءلىلو"(*".مطريردوهو،!2ءةبالقربأو"ث!طةدربال!د"اوديربةىو

رهمانهكلأنالىح%ريذلكفىب؟-"ولهل.ص!كطرترك0."قاو!"4

مؤاهرة-دبرأتتمو"دث.،46"د"اوءرتبفي+ليما!يينا(ءس!نكانوا

أوانىب!نت"ارةإذ،فىلهءنرأوهءا33!ط"أءارأنبد،كيرسلأختيالى

ا؟ايافطالمذهباتهلمعخ"از.33ت-جةومبمثءحروتارة،افةب4+-كفاه

وار؟دو،يوطءرهـناةرببا08فىهـآ4*ةدزاثيرفى3"ة-؟ة،عق،!حأةش!،أ"ه9

4اسإ!زنطىئدظالىل"واإؤا!رةذا5تبرأنءير.اظا!ا"ذالاةةيالةر*اؤء

كرا-،هأوامرر4صزأ،ط511اءأعدأدءنوهفى،*!40أح"!ول9فوسكياودا

وتةرر،اخبرا"ثإتواصا،ءمرء،1!!3ة4فمةفاقيص.بئمرا،اؤلاء5!حلة

.،24!4ءاكادون3مةم4ء1،دىثأرو-

جيما،تذو4زثز.هاإوأفىا،ةاومةجعتث،وا.ءأفىوهو،إنيا!ينتذوأ

تةتكاتفابءا!مملاوأن،بل"ااءذهبءلىاتتواا)ثداهدأن!ن3الرخوءلى

حدأنغير.مقبهين؟اح!ماءلىا)ةاسثراجبقىو!اةتايمقوظلنه!ز،4بأصىاة

طوال3!"ارجفىر!ة4اداءل+"و،1،ء!ه!ذ،3("وةنباخول!511ذك

والوآق11-لامءودةفىأءلكلفىياعص؟إفىذاكفكان،آادفىماالا"ةواث

.آ84"ا!و*ذهبةطةبيزاهيةمحر"اثتدتإذ،ا(تةازء:يخمايناطاهفئابين

(ناالىتتطإعكانإذ.ثلأب"دفالىالأءرأولقمهد"لا"رأنواراضح

ا)ةاس"باتتدركأنهاغير.الدولةهيأهماارروالاصتةا)-لام،-ءبةجةل

م"،اإبمالابهذال51ءنتالكا-الدبئأنث+لموأ4ا!يو"رء3332أدراءلى
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.كلموهلاد!اءمذلاثفىكان،وةبالةمنهمثةزء4أنئاءةإذا،والدم

ل"رأإذ.4"رختحققالتىالأداةاختيارؤكلوفق!حنأنهأ!ذإلىتتاف

لام11ءنرصالتهأما(طاخب"إلىت"ولبهفإذا،ا)-لامليبدر"ل!ممرالى

أزرهرزلأنفكولا"ا)ةاسبهمات-س!أأو(كيرس)ىلو"ر)ااتؤدهنم

علىاةضاهاعلى"ا،ركانالأمبراطورأنإذ،ا.عيرسأبمرالذىالاضطماد

صمدىءأناقرارابهذا؟-:طيع،ةأوظن.ءفهت!درر!أإ،ىا،ذهالا،تلاف

اظيبةءلى"!برت-ةطيعوأ،ثدةاداصء،زادانهةرأى،ا)ثائرا)!واطف

نيد،وا)شامرفى4دتني"ربإ"وضلا-لم!مف-رأتءلىهـرم،والةثل

.آ49"مإل"الابمةود،!اح!ثنالةعارنىيقا)طرث"ذب

لصدااةنحا

،ابا!لاط؟نعرا!لمية،إلىالمةدسبيماص4مدية*ةروفيومىيركا)برمط"امل

4ته-ارتط"ارعرو4وتوبم.اصاصاإنوىرو4الحا"ةءنكلا)ثممالصوبار

نأوارا"ح.دهـح!قءتبا)قرباباببةنىقياد"،!ةرطابا!لي؟نكلرا"خذيينما

638"ةص،صدةملات؟بالاسذلالىإمد،"ءسةةحر.أاظلبة،ءلىءرض!را

،إلةءصإالثامفىالإصلاميةاطا4جمود-ثطلمتفلما.كأا*ك؟كاناالوقتأنءير

فىث،ذو،ا!هطاببنهمركلدجدءنعروءرض،الاةتهاهكلوأوثكت

فنى،ا1منءمرعليهنتكالخاهه،تايبين+لوبم،سمهزتحأءر،4639"ةرف"ر

عظمولاأ،نهاقوةأقلماهولههلادفىلبسنهإفةال،"صمولةنء1،"ةؤعليهكانا*و

؟جتعلى!نممالبيزاطا،لو،ع،ة*هيكايونارأنالىوأفار.وخنىوة"رء!ما

نأقهلبهفىؤمواأنالعربولابد،ت؟ايثدذ،أو،مهرإلى؟أ،ا،قدس

قؤآلمسلينءنديزمصرىلالالاصقأنذنالىذاف."5الأمر"!-ةة"ل

فىخريف،ق:دءنبالقرب،،بالجا؟يةالابم!ماعذا5انعقد.أيضاا)ثامبلادفى
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بلادمن"مرلقربونظرآ.".\ز؟-ارت"!،"لمرقالمضىأئناءأى،639.فة

بية،العريرةابزلأهلاللازمةوالةهحاطهوبوفرةءنبهاختهرتوإا،العرب

مر!ومة،طةاتخاذبعدا)هةحهذاوبمرى،الأهـ.44بار!ذحأمرل+،

،52"لا،
".!ةمو

يكنأألهغير،دسدينتيرفيههـصرفتحأناظطاببنعررأى

.!هملفشح%يثاكافه!ءنهمص+هيأنإ،الثامتتمفجفدأن4+-وقوقتذاك

0350،00004إيخاءدد.يتراوخببريقمهسالىتيرأنعبرو4مةطابا!ف،

يرابطاتي،اقهبارية"!اشالىعرووعاد،الأ!رلىفرأن،الخليةوعد،رجل

."53"لزر"بنعاينةط-هقبقبلمدةطىبيزةبميشبها

عنرفىا.ءنةيماءلمنأ،ا)ماصبئ!روالىبر"الاص.إاظليةةأنكل

مى10)ابئوعرذضى،ابنوب"وبببرفد.بيرأن4"إوطلمب،مهصغزو

ت.تر"4وأ،تصاالةرمن3ءظه،مقا"ل0004تةجا،زلماكى1)"ةيمر4يلميث

.،ه،"سهمأرضإالعريقءنةد"اومرحلءلى،ةخ؟؟ح!"ض،حدث

إلىاطرودا،نازركنإذالمةالهودةرأمر.اظليفةمنوعظئذبء.خطاب

بدعوأنإووءد.،بركاالئهءلىفله-ر،.صرأرضل،دزدكانفإذا،مصر

عراأنإلىت؟اارووآثير.الأسدا!"هه"!ل"ريوأن،ينه!زأنالئهله

تتها،ر!ااإلىؤ"كرفةى،الحدوداصازأنإصدإلالا"راألاتةرأعلى"رس

اطجة)ذىالأضحىببد،ءقاوء،دونالاخ!يلالم!هابعدالعربا،ةةلحيث

،56".(639رب.-ثد(5،2؟*ضة

ا)كتمابلأنانظر،هـرإهبر.اافهخ."أصلعنفثا-ثقت)اوجهءلىملمةدكاةلا

الكتابهؤلاهقدموأ،اث"فىالأ5ذهءنترأ"ءوذتفىا،ثءاثهاأحدرووايئاك

الةرنوأوئلا)نا"ننرالةأواخرإلىلمهنينابا3ح"رتو،البلاذرىوآ.طاد8ءابئ
http://www.al-maktabeh.com
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درام!،اأما.قضواكناابرط"ألواظلمطانء:يراعتهىباكتاوفى،لادىالمب"ع"تا

أورد.بما،ىالفةبؤحناعربادشنةوا،الأهـث،ضضيةأخباراإلا"وردفلمقيمة!اليوةا

جا-)ا"ةرننهايةحوالى34تاةألفيوصىالةةأنصاوفوالمعر.4قبهأخبارمن

حوى،الكتابهذاأنخير،ر!!ززمنإلا،صربالعرفتحءلىيمضرلما،لاد!المب

لماولذ،واتا*بحاءت4إزخر!اا!لا،ابعارالاص3:يرب،-ليمةخيرراتعهلم

وا52"أالذثنلبر)ابهؤاموما،ثاد"ألارتاجوصف4دزفىالمصدرذا5يورد

"نا،ادكاضاب"ذات)ؤمأن4إ"موذلاثءنثريموأ.أىالمنافمراى

4؟اثتير؟اروات-4م-ؤتأنصالكابذقاولذ،مهحرىءءحمالربم،الةةبوءى

اإمالمفإنذلثحو.اتحيزوااهب،ا)كرمن4ءليانكاوىوما،"ةءصبءنءةصره

.!!ه،قةاكمنجثيرق15ادبراوب!ورها"رى،!خا)تار"ذانى-ء4ارءب

،ا)ثدثدف+!)امنر-*فىىا!،زبااا؟هشصابأماالىناأثرأنبق

سائرنوابهءنيختفلم،وذتذاكأطىا)بميزش:طاقيادة"ولى1)ذى،ؤ.ودوروأن

ا)-نواتفىاتحؤذكيرك!أنثلمثولا.ريم"اصرا!ابر!ندر!ة)افى4ب!ءوعر

حولخخدظ،فراذ.2عوالد4!حهاتإيرارة)اضب،بىر+)اا)تزوءلىبص4السا

المدنءتعضيرأ-وارئمور،ىر"ألااطصونني!!تنىوزاد،إلمهيرنبان!"

يدل،4االحرا!لافععنالبردياتإوردوء!.إصرولهآا)فرسءزوبهـلمخرا)تي

.،59!ببالحر!ااددم""الا")آءءلى

م!ألإهـا،بنممززط5)االةادةبب!مقا،تهدو؟ذ،صاهالعرب"!حومأنعلى

مهكرهـنالا،كا)ضبمر%تاجمدوااتخارءتغارة"وى،الأمرأول،ث!ترو.إ

ات5االإجراكا"بارقتفىيخخذواأنبئطب+وا!لأح!3إماو،خرآإلى"ين

منبلوذصفءيلء-افةعلىتقعى)1،ماا)نرأو،توم!يلوزيت"فد.الصسورت،

مةتاحتعبتر،4؟دقمدينةزصوكا،البيرزىالةرعب!ءءندو-تجع،ر"ه"
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صأذلاث!سو،"!حرا.ءبرالىبدثقا)طرءلىو.صرف،يكرق43بم!نءصر

و،صو!ااأ"وارهبواتر3مولعا،فتحهاقءةاه"فرسبجدلهلم،منب،ذبماتبدون4ب

أ"ارد"4.64،ةنايرفىا+ربا!رفىيلوزتوموضكات.1!-ما!06"كة

الى،يوملإز،!!5،5ا"تيلابعد،وهرناطهأا!و."61،دأ"واآر!ثيفر

،4؟الهزينده"امتاذاودة511تقوطر،بر+)اةلاد!ثءواصلا""تطبأءين

الثرقه4الحاه"يازىذى2تقاطراة-لماث،بىالضابةوبفي"يةعارا!ؤذ

م"ةن"جدوأ.باب!سإلمغ"ض،ا)فرسمحه"لمأن"هقالرىوهو،ات)د"

نىىروومهس،1لهربأثدىإ"ةطتأن!ابيستابثذلم،الي!زنطبنءقاوء4

ن!،الىثيءنة5يئ!خيهىفةءساءلىيقعموصخعةد،البلالىوصلحتى4ثةطر

"ابجفىوورد،،دةينأم"م.االهرباإؤر"ونعله"أطاق،إمون!اإ

اببشأن!!ء."62"(بكاء"لأزا4حدتةءوفىمءةد)نياسوتندباءم"نقيوءى"ةا

رت3:ثالما،بر.)ا؟دىأؤ"ث"ةرت!-لاث"أنتةهلطوأ،!ماراالىطب"ةطىابمبزا

4كأبيرةأمبلاثذوفى،نيرة-ةنبم4.زاةثلاءلىأز،رهث!حاور،"!ينموزمءنبه

برخم!،ركأد،،!ز،س!*فى"نكا."بيزتلاقواما+)ائدالقاورقيودأما.لاحرب

،ابدواغاراتءنخار-ت)ب-اطرب"لمدأن،بيةاطرعغايتهوعدم"!فه

ابةد،أنمنمعهإئءنكاودايىنهأوعرأدرك.خكايرة،رباةتكابل

اك"لمة،س!.4مدثةتةتحأو5.وص!ار!أنأو(بامونبا)اطمىنعلىتتولوا

إلب4ل!تام!تر،ا)ةثوملتزوتهبقوا؟!و"4أنبىر+)اا)قاءدقرراوك.!اط!ن

.،6داد!م41"نا!طاببنكلرا!الميفةبهوءدههـا

؟بلأ،!ء!3!،ة*!59دو!ندإةوس،وذ"ذاكالةيوممدتنة"ميلىكان

4تالإصكةدروالىأا،ةابوسأإ!حهته،قيودوبوس،الفبومإقيموالىكان

(مري.ةلا)الإقايمءنعا،رابوزماهد.نقيوس.نبالفرب!لاكإلادبهضفى

الىروءىت4اعمآخرربملإءرتهت!غوكان،الأهلىاطرمىقائد"ةا
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،ناالةائدولقى،اليونانىبالقائدصاحقةولز5!رونرلوأ،)04*5،لو!*ة،

.آ64مصرء3،"4قاأو

640""!-هـ،يربوله*مركض

حما!عارث5"ا،ةوةيمرماب"ةيز!تقوا؟لميوناإ!ن"فىثدحةاءنابلأا،-لاثوفى

ن!طاإلىوهرع،ا)ة-طةطبةء4.ن*اأمدأيضموةد!ت،المصرىالةطرئرمنسا

."65"ةين،ز!ه"لقوا!ما!)اا)قائدزيودوضوءصه،يركعيرسهبار11ضاأ

فىخزوتهوزءى،064ةن"ـهماةحهرأولنىالفيومالى.-يرهعرواسغل

.وفيرةئما!غ!لا)مر"ازام!ب،"ئركبيرةا-"15ثناهأنيما!ذزميبالهطةت،؟جا"أ

ر"ل.ت)أ؟2و!خءردطإح!و،4يوب6نى،"الخاجةا!بوءدالتىالاءرادوزد!ت

ا)ةواتهذهال!"ااو+ةطأن،نيفىنابميزايظع!و،بايونباالىيومإيلز"نفمهطت

،س؟)وبلميو5عةددإدباوكلراتقىةا.الةيومءندتط"ضوعرإقوات،ا)ةاد!4

ىروش؟"وأفىحى."66"نؤ(اوالماءءنبماترانرلما،4اجيوثءدةقاا5تخذاض)ا

،"ءا"كابوااثخهر،الإ"لاب"كراله-؟ة"".ت،تدىف)91روسناإؤلف

،؟ث!ءددعلىثر!."6!"نهوفجماالإصلامفرصانبمر.نأطا+نجةإ؟ح!3من

لا،الدبمدر4إطاالمر3را-.)اءن3بيرةادأأعد"بلهأادروفأنءير،،رتيود

.،68!!"إ:وبو)؟ءنبر*)العارد"-كافىماا)ةوة!نلهيئوافر"مخا

لذىاباثونبان!"منوجاظرعلىنييظ،زيج)ابحهلأنءلى،خط،وعر،ول

ا)حملفىونر-إاذلمهمافبة،للمأب"ءمةأو4:"ءن،سإولههلهوءن.مدةيديزلا

ييوثهادربإلى"ار،الةؤنفسهمنحس"يخودورأفالا.ن!طاءنببدونوم

طيونةمز"هفيماضر""،سبولي"ايول!حءفى4حاص*هركلارتود،س؟)وبهليونحو
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إلى"رءواالمهزوءينأنالحةقومن،(064بولهيخ..فتصتفى)صاحة"يمةب

."69)للةاومةو-%هبوا،بابرلمجون"معن

ءر،،ت!ددحهـم1قبص،فىأءبمحأن،مهمارالات"ذا!نالهربوأفاد

ن!وأءلملا.منت!طاض"انءن،ا)بلصهرث،طىءعلىتبطرون!وأفوا

وثرقه،ن!طال،:فىءوفىحالى،بوا؟س"ليومنء+-كارموأةلموا،أصةله

ثضاف.ط،ا!-ةل،إد.إ؟ةاثآرالذىا،و!وهو،وا)-كاةاذس"يمنإ-لماا!لمن

.بابلهيرن!07"طصارفىماالةؤءنبىالهرالجيشأضحىأنذ!صاإلى

ءزوق:سءواثم.أسهوعينءواةموماؤتحفىوؤتوا،،ر)ابر+)اجتازا

ا)مربلتةدمالةاص4وارتا.وءلىص.وفاثرثبكلزاضورا،ا!لماإقايم

.4ا)قاوصووايحاولم،م30واز!ءنلوافتص،بهـ3صواينين،زي5)ادةاؤدوزة،وزحفهم

ءدثةضفىد،تةردة!صإلاالىا(ؤدىاطرثقاءنالدةاعتظيميررىكان؟؟لأو

نجاصذءورن"وبيمر،نء-)اءنري:.عكان،(ص!نود)و"ه"ث:وسسو.ةي

النةيويىحنايةولزياط")اذ،أئذوءند."7؟"(4،ريهةدالإ)4صا+)افىو

.،73!ا،-رينصاءدونث

:بلبوىا:س،!ء

فىيمةىأن4-ونىيكانأاذ،ابونإاإ"!ارءلىصإ+)ابئ!روءزم

ارتفاعافقدإذ،يةرالإصكظالىالذيئهرءواادءنر.أفى،ا)ث،لءو-صيره

فياف،"بلادابمتيازري-هلا.نفأفىحى،سط-خأر!ثأواخرفىا)نبلمياه

الذىن"طاوهذا.ن"طاهذامنلاطهفيةالبيز،ص1،ءن!ألاأنهث"ذإلى

عبيرةبقايامنهلازال،ا)قد؟،ب!ءسالمهروفا،وضعفى،القاهرةبجنو!ثقع

153؟إيةح،ا:تانمنهابةى"تي،ةك!بداتةمةالمرراحوالأ،ا"ةيننهينجاءن
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،كانل!"*اءأنوالمهروف.4الىتجةالأسوارءنفضلا،القديم"ظي!ا)باب

لط؟إبودممن،ءلمت!انرصو"صةننتفكا"ن!اأصوارقىتيجرى

!)!تصظزرعأو"ةثلكان.ادكبيريئ1لبر،ينإينكانلهل،الهرءلى

إؤدىالذىهواباباوهذا،نة-أالمرءىوالىبىالجفوكبرالأاباباإلى

ا"ة"كاءاتءنكان؟ا،الدفاءية"كاماتالاتعتماتوا.4ةلص،آ،-؟ةكىإ

.،23"اطصنتجا.اراقعةارو"4يرة!برش

اطصارلتصءهيئو"إب،بابامونحصنإلى064صبتمبرأول.ضذوعرعاد

نيهظ،زيجاا"نماختوه-وىاط!لمرأدواتمنا)مربلدىيكنوأ.4علب

تتراوحبابليونفىابزةطيةا4اطاءثعددكان.وتوفالفيومفىقة،المأثنا.

.ودور5-والةائدالهطريركعيرمر،باط"نوكان،ءقا"للافآ5،6بين

المذهبءلىئرمماز-س،كانن!طال،ادفىكانتا)تي،نائس11وكل

لأن،اإذهب!ذغيرءلىث:ءبدأنصواملأحدع5-ث!و،اظلمقدوق

ئنالمصرمنثتوغأن!كانا!و."7("يينر!!لعداوقمةياءلىعمرسلازال

منثبثةماإلىفارونية،مه:ز)فيتقفواأن،!3ءةةحتاص"يركانإل8حيرلم

."75"4و"جبزأبالعربيةا)قو-ئنفيققال

صبرواثتد،طو!هلافىباط!نا!يطاظةدقفىا)نيلماءأخذ

ءزيمةفىت!ىفإلىلا!قلاقأصهمإهـدةوأدت،ن!طا-ارءلىالهرب

اعزت)اوالإتةلافوثار،يةالمعفو33،ورتة.ىفو،ن!طاانحلدفىذبينابزا

3!رسجمع،!نإاطإ!ايناالمرجرن!ثتوا،ثكرارصاطن!مهىولما.3حمبي

اظلمقدونى،باةليونأ"قف43ءمورعا،اطرسرهوسءن3بموهقءن

http://www.al-maktabeh.com
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برتيواسهرأوا"لدث"ذكان،رأيهلهم؟سطو،الأ!رفى*سآا"قثارم"و

صنه،ءنرلاءمراطصتسةوطوأن،"اءسةاطربانليوقال،46ءصنة

"بضى،اط-كا،وأن،ر!ثأمهىقهللنبدتهـمأ.دادقدوميةوقعلالهوأ

ارتدادمإلءقالل-رينل1،1بهذل،1)جيزظية4اببلواك4علبت%رد؟-،

الأءرفى؟ضواأنءلىؤاتةةوا.،ظةبيزإلىلاد5)ا-"ودإذدو،ا)بلادعن

اخالاماجنحفىبها!عبكيرسوأتذهنأءلىىاوأواتةر.،!6"رأىكيرصوزقا

إل1،و."حرآوضوهفيفاأرادوابكااالهربقائدإلىيب!ثواو،الرو"4يرة،زإلى

،وكلرفلةيمم،بلبوناإسقفأءضممنكا4ءجا!روإلىل"رأ،ارووريرةجز

:قاوابأن3رصالخفأدوامكرء2وأ

،ات"رأفىهـقامموطال،ان)اتقءلىم"طأو،اندالةفىوتجمزدؤوممم-"ا"

وا)-لاح،ةد!)ا!نومعهمإليمو%يزواارومممظكأدويؤبءمهمةةمألمااو

ءيمرجلاالبابهفوافا،أتدتفافىأ"ارىتمأإنكااو،ا)تاب"ذابم!اعاأوقد

،ونح!بتحبوذماءلىبقكاموبابهةيماالأءرتأقأنفلهلى،3صءكا"ص)تح

ا!كامت:ةتافلا،الرومجموعم-"ثاأنقبلالةتال"ذاوعنمءنايفقطعو

إ؟ةاإ.ضوا،فااط)تممئالفاالأمركانإن-ةدءواأنو)هـمم،4.عانةدرولا

."2!"،ءىثءنبومفىنى!رنما!عشامالهمإكاما!أءنرجلا

هلاثإحدىإلامم-ةهلوبخنىالجى"وقالالرسول!حبردعروث+ةو

نإ)،ا!الةم،دكان،أخوانناذ-كنتم،الإصلامفىدتإقمأنا!!ء،،!ال

،ولهفقالرب!)اإمم"اهد"اانا!!و،صاغروننتموأيدعنالجزيةؤأءطيتمأبيتم

.38،8"حيئالحا%بروهو،برةةااللهيحكمض"-

معثأن!روالىزطلب؟ك!رسأراد.ماتكنأذلكأناراشح!ن



-495-

برئاصةوزدإيىزأر"ل،حمل!)ار.أفىلي!صماور!،،3،أىر)اذوى.ني!اء44؟إ

ا"دىإلىإلا،4؟إدءوهضىءإلىئن،ظا)بريجيبلاأءلى،ا)صامتبمقعبادة

الجلاءارهربءلى+رضأنأترى.رةعيرسلو،،و.الثلاثاظصالهذ.

دثةاريئ،ولأءيرم،يخاد؟ةارحلأم:صرجل!ح)تةرضأنءلم!)"،سعن

اهرباةأءر.،!9"؟للادمإلىونوتةءصؤبه!وغا%،رناردأفأولخليف!م

وربكل،الأرض"ذ.ورب،ء"-عاهذ.لاورب"ة*ءباوؤال،!وؤفممح!على

،08"4مم-ةزلأاروا:%إؤ15رخث"-لةءنناءةددعءا،ءثى

،طص:اـهأ.مال"إلاإلى؟ب"ولهمتةءىالذىلوألا،طرحث)انطيونالبيزتقبلأ

عهادةأنغير،رأ"ءيبطلهمام.زدأن"اسأءلىالأ.رأولرؤضهموهانهم!ف،ثالجز

،3-ةفأءلىةيخا%ةوا.كا،4ا)جزثدزمواإن33ةأ"طر!ت)ا"ذا!مضرخ

بيغ3فيما4أوربر!وااوص3رديمأفىماءلىإلادمفط.-إطين،3يمرراوذ،وأ.وا"3

فىأحدلهمضر+:تلا،ةاهتثمجلهمو،ةظت،(دفي،11وقهمبحةالاحتفاظ)

.الاتةاقإلىكيرسوءال((33درأءور
!81،

تز!لهاثدتدة!+ارء"اطاءصةة؟؟دإافىإتها1المفاوصاتهذ.أنكل

4إأ"حاءنولةعأعيمرس،لهالجتمهينلحقالذى،(بمورخ)جرتجورىارالى

ول1،و،المفاوء،وا،ة.رت،المفاوفىاتفاةقطهت.القتالءلمىثديداعزما

ا!شف331خير،ن"طات5بر+)اا)ءةدلردبهبومالقيامالبيزأطيمون

.اط-قا"28،داتلإلىدواوار،مصرء3ءةثمكثنفا)و،ث،ذفا

ا)بزنطيئ*نفثلذ""اؤ،ا)ذ-لميموالإذعانإلىيمبللازالأنكيرس!غير

أدركد.أن"،9لعربمع"ديد.نالمفاوفىاتلاستئخافوصهلمةمث.وجهفى

ضعفءن!+اربصابأما،له-ةيمنأند+إو،الهربردءنعجزالبيزنطيين

"!إحعقدرروتة،سا+)ابئئرو)الا"جهمالوتم.ءوافقتإلىوبا،م،يمةالعز

الاففاق"ذابكاقتضىو.نفذ.أةر.ةإن،رقل5الإمبراطورإلىبهث+"أنعلى
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،ىصصا)"موش"ئقىوأن،الجزيئودفعالاستلامكيرس"هـطربركقبل

ةرأنإلىفيبنالهمزدنىالحصنفيلو،4الهدائيلا!ألاقتوقفأنبد

.،83!حلص)اهرفى

إلى،الب-ليقطرءن،إالةونجهادرو،ابليونإن"،كيرسظادر

وءن،سقا،وزفءنبرابقر4!يطةط-ة)اإلىل"رأ13وت،4الإس!در

4حؤاطالىوطاب،بر.)احءخ!)ابتوقيععليءأطتالتىالضرورة

نأإذ"السوءخ)ابلةاءا)رسالةهذهتلقت4إيمزةطأن.خير"!هاحاقرارنطية9لبيز

بفاه،3يرمىإلىو،؟ءسؤاد"4إلىاالوم،شمورمةذوجههرزلالإءبمراطور

نءقليلىفئةاستطاءتأن،سلأهـورم!!امن%33لأءصر،حفى

روا!اربمللإيرصل4إةإذا،لدولةا%يوشو"ئاب،حمىفىخهاثأزترغأن،ا)مرب

"بلاد،ءنالجلاهإلءقا،بكالالعربرشوة4إد!ةيكانإذاءاثدرىلا!مهماح

دءوةال!!براطورنترر.وثروقحمن4تو!حت؟اا)ءلاداهـةلاكإلهمتحام4أةأو

.نظر.،فىبلغ1)ذى،ءوزة"لهحرح،ا)ة-طنطيفيةإلىلاقدومس"!اجطريركا

،84!نة10اظحد

.ن.،.بمراطورللإ4"سةماءنهيغنوأ،كيرساسنقبالالإ.براعاورأصاء

علىيحسرنقدبر!)ابأن،ل+ؤءنيداعوجهل،صتثلةث"ابالمقاوء،أن

ثةرر.؟لم،زدبيرهثصح،لهماجىزث"ادنعءن4عرفىءلموأن،مهرمنالخروج

خزاكق،تسماك)ذفيعوض،و"لم+!االإ"!خدريةةاجر4على40ءرءن

لامبراطورإنةاتنزوحأنا)ماصوبئكلإعلىءرض4أةإلهوونخ!.الدولة

."8"هةيج.-11!رويهةةقأنإلىهذاؤدىأنفىأملا،(5*403هـةايدوبلم)

اإ-ريخا،الىر!"ذهبفىزرطلأنه،3يرسرمداثةدالإمبراطور؟نعير

وا)طفربا)جننوةمته،بر+،سءنقئلى4ةلأبا!ءإة،واتم.4،الةذالهإ4ووءة
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*أ41311؟نزلفأ،("ب-طةماة)1)4ةت4!احالمإلىأ"ر"هن!،إ+زلهالأ.روأمرآخر

.الهلمرد،68،ءن"قاه"م

)نخليءر.أضرءاولةثهذلوان؟أ،رفى4+د،إلىالأوامرزلر5إصدر

ء1،1انخةضلهذ)كو،رماءسييطذاكعةد!،أل"ةأنعلى.)يونبان!"

حدثما!ذإلطتضاف.،8!"ن!عطاءتني.ذاالمدال%ؤ"مةت،دقة!نباالذى

أوا.رمنا)بمزنطيونالقادةأ"درهءا4ت14إاو!ؤرة،نلو-)اءاذلاداشةدءن

"اعةأنإذ."88!لميةااعلالمكالاطصنجاذب4مماصفىا،-لىينساءدوا!ل

،الروتيرةجزكلليلاالإغارةءلىإوادأ،ا+ءواررقسة")اءنيئا،فامرمن

"هلمبكأدترسوأواطمرنإلى"ئو"4ض)41البيزظثةن11ءلىوافة!وا

المداؤ،كن،صدوالارتباكابالافىطررت151الأكلال"ذهأنثكولا.اطدتدى

*،89"ر!خ)اءنالإظدة.نوحرءتيم

لى5،للى-رنجكاوقنا"3اطصهنهـننطيبنا)جيزوجترؤل،ا)شتاءءضىولما

ا)ميزنطهينقوىخارت*إو.فدةوزادن!طاءلىا،-رينهـ!رهبوم،ين

المهىري-هل1ءننهأأدركوا،والةتال4"ااطرةوطأاث"دادب؟ب،4ا)دفاءت

.،90،ددملاثأتهموأ،ءددمفةلن"طاأهلإاإرضلىكثم.اطرا"4فى

الأءلتهـ+ثما،اوطءل!نيردأوالدلائلءنثنا"رأندون،الأيامومضت

4146عةمارسفىالأنباءجاءتإذ،"لجثةأنهاءإلام2تهلمتوأ.المداذ+لمينعظ

زضهةت،641خةزبراير9؟فىماتأنهوالمعروف،هرولالإمبراطوربوفاة

،الققالفىوا)شدة،الحربفى"بالةمنهرؤلبهاثنهر11،نةوصهمذلكعند

العبارات"ذ.ولعل،،ارومث!وكأبموتهاللهفكا-ص"بالعرمؤرفىأحدل،و

يف-11زادبينما.مصرد:"فىالأثرءن4ءؤأ،دثهماءلىصادق!تبكلأتتر

مصر(حضارة-72م)
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إيرارظدهاهت،رءهجمةأنءلى"91".اطصنفتحفىهـتهمءنو!اعف،جرأة

ل.أكلعلىقفهت"ث!رقي،4ابىةوبي4ةزاوفىن!طاأ"وارءلىا)هوامابئ

وءرض،"!لمحأمرفىشاورلاة(اباكراحا"صلافىكهارمفاجتمع.ل!دافعين

كلاجفدان!أثأنءلىا-!؟أن،إالر!ن4إطا(راا)ةواتقاهد،"ورج"

فىن!طا!نالجنديخرجأنعلىقاة"الاوتم،لةلم،!عروذأصن،أنة-3

ن!طا.أءلمأيامت!هلاقوت1منم4مايلىم!رملاو،را)حمإافهيخزو،أيامثةبملا

يؤدى،وذلككلالعربذ.فيأ،لاو.ألاواحرب،الاتوآئرخاالذءنذيهوهـا

ل!-إحين!39،.4تالجز"-كان

ركا-هلانكادر،164"ة،لأبر19،الة"حعبد،الابةينوموأ!

ءلى،ا)نقيو.ى،نا4رواصدةتإذا،أجمزواأند!ب،ن!")ا"هجزظيون

ثكتيواأنأبوالأحمم،راه!")اأثناءن!")اإداخل+-هحىجرالذيئالةبمط

عصبولا.(93"3ذني"ءلمفىالشكساورمأو،33ولافىبواارتامه!ألأو،دتحمم

ا،-في،أعداء"ت-ءصهموث-بهم،النقيوض،ةا،رىالمهالأسةففددأن

13بكافاثأتأذ:ة"إبماصهمءنا)ةاسو،توا،4اكبببدءحمما)ديئأ-واداويئ

منا)ةلمسقصفىثفلم،أتباعهوأفيرا،!خ-!ااو!ءو.ا،مجولاانالأؤءبمدة

.،94"؟ثانلأواءهدةءتكا.لواور،3تم!صيئا؟ثقتىأ

الدنح!صءالىاءىباهـصبر

لممخةإذ،كربيرأج،ضرلمإلمبونباحصنءلىا)ءاصبنوعرا"قهلاء.تبر

اواضح09،والإص!درىر".)1اربم4إلىوا)طريق،اثهلىالوجه!اإقالطر

ا،ةولىفلما،اق)دلاءن4كااثحرقىاا)جا،بعلى4"لمطاةصطالهاصبئكلروأن
http://www.al-maktabeh.com
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ا)بلوادىم14زثدهفىوجمع،ات)دلارأسعلىصيطرعار،!بابلبونن!،كل

."9الةتحلاهنصفإذلكلهوتمع،لأو"ط

ت)اطأنيعد،ءفدرلهةالإنحو"ند.و"يرأنفىارء.4دثفى!روكان

ض"،ثمور5بلا:ةقرلن4أةث+لموكان.ر!هم4مدتةقمحر.)افىممح*اقإ.مدة

"رثبكاا4إليكأ3ثكلر4ا!لةإلىل"رأز،الارتفاع1فىيد"دءنا)فهلذ"أت

التى4ةأهدتالإدارةاللازء4!ر"ضداانخاذإلىبادر!4أة"ينعلىعاإددمنهتطاب،و

ن*4ء!اح4إل+"و،ت")اإفاءوكأر.حولهاىالأراةءنا!+بب؟وءا،"كاص

ا!عحما!69،.ا"ذافةبخاظربم"بةءادة"صلهيخا

إزاءفيدهة-ار،الإ"كاةدرتةالىالمؤدىيقا)طرالأمرأول.!روواقئذ

يةالإ"كلدرنحو.ر!-ءفىو!رب)إصاز!دأولأناعلققوءت.،ةثلبىاترا)ةرع!

أتوكا،رثيمد)فرعا)ضرقىالثاطى.ءلىتقع"ئ،ةقيوسمدريةكان

الأسقنناتكبرأ!ن4أضق،افىرةأتكا،515إر%ةر*ث!اة،؟الةدا.لمدنمن

إينيقاليما"ةظفى،ببالحر4النا"ثمنالأهـء،با4يم،موص،ا،بحيةحءس

."97"بر+)ايقاءبمايحتثدواأنينظ،ءيهزلابدةكان.4إوالإ"كاندربليونب

ا)مربودخلها،مةاومةبهدىأندون!روثدفىنقهير!ىسةطمتذالمثومع

."98"3"؟يملمفىيقفواحداجغديابما!لمدفواوأ،64؟4ةمايوفى

حتى،ليلطو.ءنيمضفلم،الب!ددءاوالاضطرابالشقاقأنلاثلمث

مصرفانةحهت،مصرل51بينالأهليةاحربادبواندلعالفوضىعت

.الهربختتفقأنترثدو،زب،الببزةطينخ"زب،إين،زإلى،دفى

،اإذبأو،ا)+فهسفىألاتةلملأفالىخ"ريا)نزاعكاناذاءاء+روف!اح؟)*

نءو"ار.سماءىب،بالىرجعالنزاع"ذاأنوارا!.السماءىالثحا،و
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ءاله،الهلادءرهواأو،ا!هببضهم!هبثو،النماسإليعقاأن4ال!ثائهالأءور

تأهـنونولا،الازدراهاظرةإينفل")ا!طإلىيةظرونصاروااهرباأن"ين

.،99"ا!!يأحدمعوند510تتولا،لأيم.ما

نء؟لةمل"ميزةطينكانماو"ةرق،المسلهيندقنقيوسصتوطأنءلى

وكان.العقهإت.نخاليابر+)اأمام،الإسكظريةإلىقا)طرجهل،ادةن

ا)صاعع4و-ىفيزاجعأخذالذى،بودوروقةذاكود.ية،الهمزذطى9)جهش

ةاء51ربالهتلونثقاظلواا)؟حزةطىةدب)اوتهودورأنغير."01"(4حةدرإلإ)

إدئ*وأ؟ز-"اجهماأثاءالبلادءنيداز!ونوأخذوا،4الإصممندرثإلىارتدادمم

.ض"فاتا4"أك)ذإلىت"اث+4مةيمتوؤثكان!ماةلا-بلاءن-ئردوريد!قا

آخر"تبر1)ذى،!!،ةلا!،يون"كرعندزصهددرب،-طةطيد،"بءنادالأمد

إلىورائهمنقا)طر،فهىو،ةوالإسكندربابليونبننو"طامنس!لة

نأخير،ا)ةضهالفيهاثلمتد،أيامءثحزيونعرفىا)قضالاستر."؟"ا!4"ماصه

،،13ة!،وبون-رءديخةففواإذ،ادلاينجاة،بفىالأمرر،آكانالنصر

"4اإد"ةأبراب"تيا،-لونثطاردهمبةدرالإصلأةإلىالهبمزنطيونوارتد

.،\.*"(64"4يوفي)

.،ربملافأ05ءنعددهاتةللاكوقة-ذ"ثرر*"إلاحاءه"أتكا

اله"رةاحية*دق،جهاتث!ثءنخما-اوجرت،بالمدينةا(ؤنوتوازرت

إلىاوصوليتهبسوأ،باغرالفجانوزناة،بمنوبايوطمربحيرةو،ثهالاالمتو،ط

.ت!ح؟أينالحاهسأنءلى.افر!ثمااوابنوبا)ثصقجهةءنالاالإ"كاةدرث"

منلأرمابهدفالوقوءيمنظرا،ا)ناحهةهذهءنراو"ألامنبواتفترأنبو"م!م

تحهجها،4!خهأسوارمنبهاصريمط!ا4المدفيصةاعةفىوزادالأ-وار"3.؟،.فوق

!!ىففكنوأ،را!طالاتآنىثالمربدفىيكاتولم.الةوت"ا!لات
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،دد")اوالعدة.نالههزنطهيمنيدفىفكان،و،ربها!أرفخونقى،را3وخبر

كانواا+رباأناعلى.ا&لايننا"رف"ربءلىيةوواأنبهت-:طلمه+ونما

.،!ونمادوخهمتةفةلمم،والشامر!ـهق4ب"+)االغتوحزةحوازدث"ذقيل

"يمنمااكلرأنءلى.الةءحر"401"إحرازفىوثةحممإ؟احممثدةذلكإلىضاف

هـثنبقالجا4زذذلماضتهر،المديتةأ"وارءلى،"(!ودقءند،4يبث"ل

تتبرأأنتظرواوا،رءيماءدىءنتمدواوا،اهربافارتدع4ه"")ااطجارة

علىإ-كر!بر!لالوزوفكان4أذإذلكومع."1.ه!3؟اافلاروجءلى!+دو

وقطهوا،البيزظجمينإفاوءونصارواإذ،كبيرأثر4ا،درةءنءيىة"خيمرافة*

4ضاصبهـطت!خا)تييرة9والأالأءفياءقعهورا!"وعالهلإدئرا-؟م!!ص

ءنما4ءلإلموا!،وما."601لا-بير4ءةبلكذءن!موا،ت!ح،4الإ"كةدرت

ار-مب4إهواثقيعيما،إيونإاإن!"إلىصةنفىث"فوه،واطدتدظثبا"ن

.،107"اج)إيعبرواأنةءلءنث-ةمات.واأض)41ا،د؟ةالى4ءإث"لإ+بروا

الإسكندرية4لملا،ظء+-كارهفى"يس"هـن،بما،تركأنكلروزرر

علىيفذرأنقهل،لهاد)ابلادعاه!تإل،الآترذببالجاث-يروأن،اذ؟تما*وءر

و،خا،دمخمورالىز-ار.ا)فيلضانزأوانلافترابظرا،بماري-11س!ين11

اوهـ4هـةوصادف،4-بسودعاونخ!الىا)-لجرواصلئم،"ةد.خلىامتةهتاضا

"ذهفىاتىرأند!إو.عخمهافاربد8ني+صو11"ذبن"ىنقهلءندةثد

،وةلجرةئمخنازر،أو،عدثدةضعمواعلىهاثناءأاتولىار2ث؟2!رو11)ةزوة

.،1إلمبون!80اإت!تإلىعاث

؟ا)ناسإينفةةةر!ءثارتأن،ءةفاهفىكيرسخجابثناءأو"دث

!ا.الا..01110ةد14-دالاصكاة.ء.اتاإد.ا)ضقاق"ذ1/
سء."رإيى!رعو،4رثءرريى!بوح!ء

وناءبنرسكانادوءنؤأنإذ،تا)بيزةطالقادةبينالهلاقاتو"اهت..واررق
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*هعراهازدادتبه،*!ص؟يفاقي-لمدةإلىالطلعقوةافهو،".داءبةاس

يحةلمظوأ."1نوس"!لدومنتيا40عداءلى"بودوروظل.ةوسلأودىاءههاس

وأد!طراهية،اطقدالاليظهروأ،4ءطة!سيركلاهطردومنتياةوس

"!اله"فىاظةصبرزبفا"تانهـمةاسأما،اررقحزبك)ذق4إلبازوافى

تأتيودورب:طعوأ،ءنهمة!ماركنثوبالىالأحزابإبنداء5)اونطور

."؟1وعناء".ءثقةبعدالاالفتنةءلىيةءى

(164برفبرا)لة-طةطهفي،بارةل5الإءبراطوروفاةأدت،ك)ذثناءأوفى

،أودسيا()وأء4زة-طنطنناهثلد.د!ع-طاولىاذ.4جسثهأحداثوةوعإلى

فىا+همناقيمارتمثتركأنروتتر،ربيةاماوأهـ4(ناسزلموبمروفالمعر)ؤلوهر

قادةوءةد،ا)ناسعندبولاة3خرماوأوينالأت3كرأن!طقنسطةوكان،ع-طا

فى2"رببةاماةتكا،لمنفىاءنس2يمرطينطف"ةدءىا.وؤوادةاابثش

ا-ةدءا.م!ثأونةرر،لمطالبهاوالا"ةجاة"،لمااولاءمنبهر!فالما،إر-اء4

.هـءصفى"جا"".نقزاذهاثفبتى؟زر،تثاو،كةدرث"ال!ءنورتهيردال-ة.الأو

ا""طاعتيودورفإن،الأءرذلكنىوءثور"3،4يمرسرأىمنمجنثماؤ

جددوآئد،سإلى"بير-أهـدادلا"رابيعدأنءلىالإءبراطوريحملأن

.!"111"حةاواعه،المهزولالقا"دجانل!يلقنسكاةطيناعه

"رةلوةاسا+رشاةةولى،194سنةوما25فىفطةطينالإمبراطورمات

.،لاد5)اباصه*و"وبم،،4-طافىآخار*ظلتاتيا،مارتبامنزل"رابئ

وفى.4اطفىقة-طا.نرشاكهبمما64؟ست"ستهمرحتىفيعآاسهرقلوظل

،صإلىكيرمىاعادةربقر،46؟"خةوبتىبمرمايواإيمناراقعةافثر-ااءثةأ

.حقحبلا"فىحىأءصرءنالدفاعأنل-بينإذا،الهربحا)"لمحبعةد"و"طفي

ننمايمؤ،الداتلميةوبا)حرعلىوالة!اء،ا)بملادفىالأءنارباةريرظأ4اليوءمد
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الإءبراعاوراود،زاللاالأءلأنذلاث!تتتهينو.رالهلاد"هط)زمي5)اارةالإد

قيرسأنعلى."112!ءصرفىا)ءيهزأطيةا)دولةصلطانعلىالإبقاءإ-خطخأنهفى

4امه!أالاعلى،لاط511!اورحاا-نابوواوالإءبراعاورةرالإمبراطوحهـلأفهلاةد

."113!برعلاالاذعانءنإدولا،المقاوء4الىلاببلبأنهةءىى!ا4رأالى

"حبتهو3برس،64(4:""مفير14فى،يةالإصكندرإلىط.هلما

"ناتثيرو.ا)نمإوءسور،يدثد"اسفىالناسقلةاه،ور-ثودالأوصتال

،رورم"ونتني:"%واغر،الفرخ33إح5،تةرالإصكا"ةدل51أنالىا)فةيوءى

الاحتفالوصادف."1؟4"،4الإ"ءندربطريركءودةكلاللهثكرونو

،4آدتتاصوارعكيرسواجقاز."!إ؟برغبيدالا"تفال3رىذ،يهيرسود)

و،ار،يراطرءنوالأءلامالرايات4،أرزوقوتفةمت،بالطفازسفرثتوقد

كيرسل-و،؟الةاسا(دثنةطرقوازد"ت،الأةاثيدلي-رتوابزوراءبقبين

،كان4نفا)!لمهوت"إءب!ت"+طة4إ"ليبمكاند+)،بزآعزدتيخ!ثرآأفىتده

بلغ"لمتىءوعبهفىيركعيرسطر511ومهى،(قينه-ى)رهبانيدفىأودعقد

.،11ه"أت8!9!3آ،ءةيونر"!ق4-؟ة،جبيربع.)ا"-؟ة+اك-)اباب

ا)صلمببليحولهـوءظتهل.%و،ا)!لاةأقاما-كة؟سةاقسري3راصولما

به.الا"تةالءلىاطاةسوزضا"تي4اكصقيارعنه-4ت"ردالذى،40وإءلا

"بلالصاءبفى4إيروزلهر،مأنذءت،ضى1،1فيثحد1،الخاص1ريذل.رن

اليومذلاثفىاإة!سيتفىأقاهـ4ئم،الفرسثدءن،،صزد.،بهظفر"تي

وقمماغمبر،وصرورةرحنى،تالإ"كا-ةدرصوعاث.والفوز"ةءصتوم،المشهود

"هيخما4أأذلاث.اطأءرونامخموزمايراب!مارالاصأحداثءناصلملأةا"ءامفى

درخى)اخبرأخرىءزءور-س15ث!لاقرأ،4اظكاهإولا)!لإةءلم!الناسأزهل

http://www.al-maktabeh.com
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،ذلاثا)فاسسحفلا.لاكالبطرءودةإلىإ"ارة،ا)زءورة"ذهوق،ءلىقراءشما

يركا)بحطر!!ظوا*أأيصما)ة!،تلاثفىوجاء8نك-)ا)فخا4از:زألاينفىبوا

أعادزإن،(تهيردور)لات-"وألاأما."116!ث!ذإمدح-ةلعيدآد3تثلن

.والافىطراب"!11"4ا)ففدءاةاوظاهفا!نطردأند"،4إمهماةالىالأمن

،عيرستظيرءنارنماءلى،ا!ص6،إلى4آ)الإ"ءضدرثا)+اص،واطىأ،ت

.،189"ثنا،وةوذجز"فىدالافىط!ادا"نمفاففى

س-ةإأنرمي-+)اوءن،فيهعيرسثثاركأير1)ةةد،الاءققادهذاأنءله

وذنء.دثيزأنإلىد13ام"الا"ذاءتيرمىكانل!3،8يمرسيرك9لهطر"لموك

ن*نوءم4)نفل.!أنأو.؟ا!ااص،4ءههإ"تل"أءن4الإ"كندربرعمة؟طر

ا!ت+وبه،ذطب4زابا"تال!!براعاورءنؤة!ا!اابد،مهسءلىانمامل-)اوة*15-)ا

!-:"ثلمة،ت""أاإةاوء4أنركعكرسأدل5أو.؟ين!صال4الاص4ا)ةاتت!ن

"بملاد-ئالأن،ىءا"ألاغرفكانل5أو.؟بر!)اخخا!)اءرلابد4وأة

كانل5أو.؟لة4المها.ن4ءلمهل!ىقأن)-"ماج*ان-"أ،"بارعةاوفىاتبالمة

ن.4مهن.واكلرب-ع؟أن4*"وإأنيرى،اهرإهزةطكاهسياسىوهو،3يرش

.؟يئبربرالمةاباجةذ.تيجرىراكانمة،"ماوزيرلىاو!ألان4ثبذله؟ا،وا)بد

فاية؟و،با!ها،34يرساتمامثمححرىأن،4المفر!اا)-ذابم،،ن4"أالواضح

،اإةاوصاتءا"ر،إ،ثض"نجون40ةطهيز0)1.عوء4اطءنعليهل!"!اأنى!نلاأ

ءلى.4ةلمومابالداإةاوفىات4!أ8يم")ة-ماةط!ا3"أني؟أنهدام"ءالاءلىيحىملةا

ا)ةةكيرأأنءلىتدل4،1،1تالإصكافدرالىادأمدزدوم.نوقىذاكثد"ا!أن

.،؟اإقاوء4،91ؤ.كارةءت!م!االةنحلىال!البدا؟لمةءةذ4بت
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.1364؟تص،محع

"مخا،كلأرضإلىي!ط"ع!رسيركطر511كادما،الأ.ركيظكان

أبءاودل.4146ةصبرو:ع41حهـا،والى،العاصبئبهرونصالالإإ،بادر

،ةجة"،الإصكا.فدرل51عنارىيىإنكاا،وةبالة1لشظاهرود1،ط"الاءنإليه

ت5أمرايففذعهث"ذفىكان4أةثكولا،لاهربالإذءانو.كا،اضه،غر

.،12ماور!.الإمبرا

إلى،ءسه.وطن32"هذالذيئ،س-ةااءندد+)المةذلي"ئخزدمككلس

،(64؟صفةبر:وج1)وذةذاكنو:إإةاإلطوعاد،ل"اانا!بذناء51ثرن"ابا

40ءاص(ا!صأ1)بةوى،أحتىيل.+صلا2!،إ!نزرغأنبد،ص1511شكلرو

"!5.131
يبه

يئالذ،ءهاورفة3يرسيرك1)بكار،ةاثونإات"صفى"+اصبخاو!رل،صأ

ابةق،"إحإلىالمةاوصاتةحمتواعرو4إحبفر،حا")اأمرفىلاتحدثجاءوا

خ!تو،4146"ةنوذبر8فىإحص)اذا5أمةدوا،!ي"4مروطةءلىإن"لجاا"د

ءقدهصبق"ذىءنلهآز!يق،4ثةدرالإس!دة510ءا)!ه،ح"ذاءلىةطلقأن

!!ر.بر!)افةت!نميةالا"كا.فدرهـهاهدةتى!ةو،با؟امونفى

ا!د"طت!ص":*"اهـسة

:4الآ"ثا)ثروعلالم.اهدة"ذهآ!هت

محاولة"رت،4إزآيمطب!ق"دبح.،ث-ئمةطيةني.إلاا!اكرلأنزظرا*؟13

ولة.افىلمهذ.فىالإثشاكرؤغىطهـةإقاجحاعم،"ةلمأنغير.رب011لمةاوء4

ى)إافربا"وبه!3ا-ءوزاد،الأءوالءنالإقاتمسزنرا"4ءاعاى،وا"خولى

ا:صئطيقاصءفى،ءنو!-،اوقفولما.*"د5!أافغواصحى.ةيردن!مسإلا

خهمواءساثمتدت،اتطملمدهم!نبهزاملى،.طىا)بم"زاطورللاءبر"ناك-)14كراهب

.(8)(لاح550:3ع(ة.!.3"9ةفى1).ةالاةافى-
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*ثأولفىةل.د"ا.ذ5"تيكاو،فمرا11!دةأةد5عةدبقرر-1

.642صة،ص!تبرثثرءنيئو9لضسلمثا*نا)وافقا)قبطىبابه

العقد.فىدتلءنكلا؟زيةردخأن.-2

رم!زراأنعلى،4ذالهد"-ذه"دةفىءوافى+33فىالهربيهقىأن-3

*اةتالاءتارومفجمولوأن،صلأةدرت"ال!لةتالفا"أىاو+-تولا،وحدم

3م+ء15"نوديرهلو،ا)هـ"رفى4فدرتالإ"4"اءه"ل"رتأن-4

نأفىلمه؟ابراجاةب.تلي"راأرادءنأنءلى.مل!ب"وأءوا"33.ةاحع

رحاته.فىسفىأرضبةمماماهـ*لموط"زءآ،ش3ثكلردغأنءلىل.ةي

ها.لرذت-عماأو*ءصإلىاووم!نض؟"ت+ودألا-5

نىر"دخلواولا،ثنءث-11سناهج.ذأءناإ-رونبهفأن-6

قدخل.أىأمورهم

.4؟رالإ"كاةرقالإقان،يبمودرهاخأن-7

\ن4ني--و40ما،م3قهإءنش15ر(اله!زنطهيرن)الرومث.ه؟أن-8

."الهةد"321إةنفيذ،أة!ما،لجنداخير!نني-صو،جتودهم

ءلىلذهطةعانءمملمالأولا)ثرطوفى،!ؤالة-5حناأوردهاوطا)ثر"ذه

!ةا؟لوذالث،"تهمدياممار"4فى4الحرثءنؤ!لا،3و3ضاهتوأموا"333أنف

ثلاثةإلىةاردف"أءنأثخاصثماخملافب-يزتفاوت،بمزيةيدفعواأن

أيصمءلمهيمموكان.ري!ص"وارد9لها%زاثي!ابا":ثتاء،رأسكلءن،أازيرد

*،123وا)شارلاالأراةىءلى4ييضرثؤدواأن

ا!اطاب،بنضا!لمية"!ارإزرءنبدلاصمن،محر4ءنبةازلاإلاذاكيكنأ0

إلىكيرسءإد1)ر.لذكاثءتسع4الهدأ!دةفىوكان،الهيمزة!عاىوال!!براطور

على،زتطةطينوالقا"بى،"ئودورلاة-،وألال.ديأنفىعةاءيجدأ4رةدرالإس!
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،صمده*اجتماعفىقاف.الادااءزح!ثصفىأن،بعدئذبةيجصهـدص،ووأ.الات!اقؤ:ول

مقدءتم3وفى،،بنوادصلئنالمدةن4الدولةر"الوكبارشالجهقادةارج

وحهظ."924"كيرسبركللبيماعو!ظإواولاءوانرأنيز،يه!طةط-ةؤوودورقي

د"أثتةدمأندون،4ا،درة*نإونرةتربر.)1،ز!يرزصنيى؟لملناسرأى

.الأذى4إإتنرلوابأنوهددوا،3يرسيركطر5)ا"د33ئرأ"دت15،لة"الهم

نأ،والفصا"4البلاغةمنباثتمرمال!ةب،م"ثأةالمرذه5كيرصواتطلمع

،،وءرضالاذءانةإضرورارهوأ،وءوؤذ""لموكليبرروأن،ا)ناسثائرةيمدىء

ءمهإ"4إلاد!ذهـا4أة،4ءيئثفىث*قرقخوالد،وأذصم،المعاهدةءسوعا-

*أرادوؤد،خلمبو.إلاهثى3!ثةوملا،ةومبر.)افإن،إضاء33أوفاءدة،مهزفى

ث!اطوهمأنإلا،(ةطهبإ"هثز!رومكانذا4"ءحرأرضصلأوا؟لمأتللها

.وءن،وةتلاأ!والمو!همت،33هـدثتعارقفىالدماء"رت،ثفعداأإن33فإ

.،همإدحةتالصلمحن4ود.أمر.وفىاعث"؟كانءاس!"،"هامةكامةقى.

4!-يم"ثأرضفىت+يشأنأرادومن1،ز:كامودراوأموا"3م!-ةةأءلم!3!وأص

.ءصءنالهجرةإينراء-"الار!أأنء!ع.يةردء!سإلابركفى4اطرتلهكان

إل،،4دالهعاريرك؟خمالمثفلم.!ل3"ههباأمران-تألل-رينوالأذءان

،أمرمفىهد"3"بذل14.1نهأثصدذواأن،الخاسمنإبثماوهو،يمما"

صلملأخ.،4إثةمط،3أبملمهءنءقدهى!احمل!)ابيرفىواأن33عاثوأن

"241،201)

.،ا؟لجشرأىالىالناسوءاد،4برأثثفوزأنإذلا!اعيرصعاا!ة"او

وهوبةالجزط-ةيهصونوأ،ذ،،1.العربءدثنتهمءنولوالةزممل-ة)ابورءوا

!نمي!مل-!لوأدوه،ا!هبءنا!بكدارا!ة13عاثوزادوا،ا،طلموبا!ةدار"إث

.(126"(521فةءرم)641ةةبر-دءأفىمارضةدون
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كان،الإ"عةدرأنإذ،الهامالرضىذا"إدراكب+!،!ضأوهنا

حر،5)ا!!ع"ه!زأطىلوط"ألاطرةد،لةطومدة،"ار"!مدأن13ءبوصه

تذاكانيولأ."721"ذنطهز4011طورمبرا!لاك*لاأئرا-إ!-تمرل"مهلماعلىيما!ااكا

ا!ةءإنالأنا؟ةدءنلوا-وءن!روءلىا)+سيرمنل+ريصاالمناء"من

.آ؟28"ةلثطو،دبرا!طاإقطرءنألا.

،ذلر5الإمبرأعاوروفاةب،ءأ"داث*ن4؟الة-طةمايم"وغءاألقولاثك

غردمن"دث،4و،شها"د)اوتار!اؤ(اءن!فا+!)1خلةاء4إلاط4إر"ز.وءا

على13يحهاما،ارزتءت4"طبيزفى""كويميءأ،4وؤادآابش،رجال

ا)!تيرززماى")اش؟؟اأنفىم!ثألمى5ولا.وافقاذها.ءسفىريك-ةت"

فى؟ءىهل+ربي14،والةدرة4ا)-كةاث!نثمد1،!ءصءنا)دفاعءن1إ-ةول

4؟الإمحةدرى4اداخلهاتاءا-ةأالاأنك)ذالى؟ضاف.طوثلملأالمقاوهـ4

.كيرسالاء:دالماا!مل51حاولأنإصد،والةو4ا)حصجاحءنلدحماما"!ا.ت

،ت.!اوا":ءاذلى-؟"رلابإ-)ا"ةتبر،طةلبزة1)ناس4.0اعرأناجرأروا

وطأةل4.و،آ-طازسادن4"رىلما،نول)اخط،اثدإذ؟ءممافعشلوا

بةق5ا)ةاوا)فوصعأابماروالافى(الدتىطمادوالافى،نراءكاأثرةوع،ئب!)فىمرا

نء4ا).ر؟هدة15-)افالفىث-بةهراأنفىثأملنافاساكثرأوكان.اهـلادا

وفى.طهيمنةيز5)اد.ء.ولةثأأما،)ءصاهباءءبففيوتزنانوالاعاهة.نلأا

:يخا.نأنإلىيرث؟ذ،شهـفزاهاامخ)الد14"وادثىا)فقيو"تايرو!ذاك

من،(ثرم"اا)اركاديا"اممردو!نقهإةؤل:س4ا)بزننيالإدار-موظفى3جمار

-كنماالتى،4.0ا-كارااءن!ضأتحدثو."139"الهربنةالمعو؟هذلرفىحا

3يرسيرك".طردالأفىما،1من3ءلمهم!بلما،"ظىمز)اللامبراعاورتونرح")ا

الةيمومءنأن!آأانقيوءىا،ةا3رذو.أمرهإتمرأور!ءؤل:؟اعذىا.
http://www.al-maktabeh.com
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وا!لا"*-"."130"ةطيينالببزمرا-+)ا!ن3صادفم.نكلوزت!ابر.الاصتلوا

و!ذا"!ن"اف!نطخ-)اوأن،ا!اعكان3!موالتبرم،ظيينا)بيزمنر4اكذأن

."131!4.،ارصلمقىأنن،د،":اتهيحةقأن2اتطكيرصأنفىس-"و"

)ةتح4ها!ن.بية"رتطةاو+ىفو1،.إبر+)اأنإلىالاثارةثنه4)أءلى

اقا)هرءلىا+رباا"قيلاء؟ول،4"ر"أمبث4ر!،خ."أ1،ةظرآ،4ءس

بن،طالبيرقهلءن"بومءنفتوحاهذ.لهتطرضردوهـا،مظ)ا؟لملأدو

إيةاطرلها"ولااتخاذءتا+ربا4إلهبأوها.م!تأ4المدرةءلىإل،!راوبرا

رةزلأتءلىمىواطر،مهسالا"ذثلالىءلىوالإعرار،والدإرماب"

درا"4ةم!تمإلمكاا.ءصأتحأنءلىيدلذلككل،إرادب!3ءلىكيرس

"132،
4ءهـوصو4خكاو

ابعرر41:ؤ3ءاإ

.اإهاهدةءلىالصدتقيهتمثخمار،البللاد!ا!تامححزونثةبر+)اذ"أ

وا)برلى،رثيىمثل،ةا)د)تا3ثيرةءرنعلىا":ولوا،642"نةرإيعزفى

اإدن"ذ.كلوضكات،(اإةزلة!ريمزنىيرزيرةالواقعة)وتنهيىودءياط

"وفبرء+اهدةتوقهخقههلحدث!اإلىالإثارةو"بق.،؟33"كهيرةمةلموء4دون

فىىات؟ءلىؤا"قولوا،اةبلىااوجهإخضاعفىثرءوا"+ربأنمن،164"نة

فىاللإد.ن.ئقىءاواذءن."13"امعادفاع1،ع1،يحاول!و،طءهـ،ةم"اع

ر%آكانذلثولهل،64؟سنةنوذبر،اهدةالمهج8توةمد،بصوسمولة

ءلىطاط-ة)آ4انثاء*دتةفىوقتذاكا)مربوضرع."(3ز،ممه"د"ر،لمو،اسأتاهما

سانتقالءلىلدلالة،!امصجدأولعرود"و،إابليونن!"أبراب

.ا(صطبن،+؟،صمإلى
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ءددوتأهب،المعاهدةءلى1154!ز"نياط-كومةصدزت،ك)ذأفخاءوفى

كررط.)اأنءلى.يةررةاك"إلالمضادرةوا)ضنىار،الأغةياهءن،الناس!ن3هبر

له،مهدإن"هقالذى،لابهزةطيمينىئا!ح)اا؟لاءد3ث"ى.شأكيرس

رئا"ةنىله"افا.طرسب.ثينوتم.،137!642"نةمارس21فى!ات.إذ

.1381)آ24"تروليو؟4!نةبين-كاالما!

ل!"-لأوبماثذلاءلىوؤاماةد510،اواذينةأنالايزنطية5)ا-كومةاطكاكلثلوتأ

،عيرسة1،وءةب،هـصرءلىءاماكانحاتيهيخهتقررالذى،قيودور

هـن4ب2"ةيز)ااةواتا"بأمرلياتواذ،4أطها)بزا)ةواتقائدوفطظين

نناقالافىرو*بر،(346"؟:مبر)اكوؤذالبل2ارتة،ذلاثلممار-تو،اةاالد

فاتةل،وصولةس-تفىءابلا"-يرعاية"ض1)ة:ضهانمو3فىابئدبا"-أا

ءنكانساخس!اعالملأق"تجرروءندءذ."تدرةك"إلاالطواربة)اونة-)اصكرا-دا

،الإ"ءةدرفى3أ!ابمإوافلحة،بلهيرناإن!م"فىئمقارها!نالهرببدفى

كأنءن"تحلأندرالإ.نا)جيز"ظىلوط"ألاأزل،642!ةة"ب"مبر17وفى

أهلالمدتث!اعكيماأيامإلاذلاىد!ق5-وأ،ا)بزنطىالجيشبةا؟منعليه

تحددأجلهاأنوالمهروف،"":مبر2*فى15أمدا،ة!ىدنة41أنإذ،أمورم

فد"ا!ا،4الإ"ءةدر*دينةأبوابفخحت،اليومك)ذوفى.ار!ثعشربأحد

لمتحةالتىا)نيتوالقصورالبراؤ"،ةد!ألاءةوفبينز-اروا،صد.يقود!رو

(؟39ء!مر)فىزطيةالبيزاكولأ،إمبذلكا!!تاو،4تالإ-كاندرسها

نحلةا!ةءفيءسة!دىا

ددترو،ب51اخرا*نبهز،رتا.و"رالإعصكظفخامةنذرظ)ا!ر.)ابهـر

اظإيفةإلىبهبعث!رلمأنالمؤر،ونيزء3اوىا!اطابفىالإععصابهداعدى



-831-

؟فة!دعاثنافتحالثهإن"فيهتحيروتةالإ"ءةدرمديخةعلىثلاءالاتفيه*ت+لمن

،ىث!ملءثةبداوأر،ام"آلافوأرإول،قصرلافآ4أرإهبهـاأناه!ةص.ءن

وعلى."الذمةل51دو!ي)ا!نألة-اوأربين،س"باغافأء!ثر!ف4وا

ماكانواصحةدلالة-دل13زإ،الأءدادهذهفىاهرةا)فاالمبا)ةة*نارء3

أنإ،الفخرثدردعرووإدا."14."الفاقىيننةوسفىا)+ظبمالأئرءن)!دتة،

اثتير،ا)ثروةةوافر،بةا!صوإدب"دابرها1)تي،مهص"لامالإعض%أوشخ

."1"1"اروحاتميهون،ا)تدواتمباركنبلو"ط،افيط،اطبالنثا3151

بنكلرإلىالمر-وبوالةول4الإ"كاندرإمكاته"قيدءير14،رزبماالروا؟4أما

جة"افلاافهابفىعةءجاءازقثواابمءجاصا!انكان5ا!حةيرجءمهءن!طابا.

تحرأأنبد15نهليلضة4"احفلا."اقم"روا4فهلناأربفلا)فهخااإذو،بهلةا

"رةلأولتنمالهرأ4ارواث"ذهأنإذ،اإوفىوع"ذافىنث"15)ارصا4ارواثهذه

هاأوردإذ،"+ربأثدىنى4محندرتالإ"قوطءلىونةر4تفووىءةأند+إإلا

لذىا،"ءاطج"هاررهأاءر5)اإ"ءارلهمإإ:والم!ر!ا"؟بكاكأقكخا)اإنابىالعرا(ئررتخ!

4!و.الروايةذه40قيىفىا)مثكلإئارةكافى10ذلكوفى،1حوالىت،4722لة؟أ

دبهونيكااذىاالنبوضاصأنلكذ،ناو؟رهادلالةأثصدتتمرانيانأخر،جتان

د:"أويبترن4تثس1،وء"ي!امةقنا3ونةءنفصلا،ىالهرخلةهـماءحمرآ

فى"ردد11وغأظفر4دريةالإصكة4!كا"لحقالذىا(زءومير4لهتدن5بكلمة

أء!،طوثلزءنتذا،دثرتالمهروفةالإصكندريةصبةانئم."برهر!ذ

ينالإس!درثورة!بالذىقاطرفدمرها،ا(تحففى!ةتا)تيتلك

كاصيوسوديون،وصةءكا،بلونارككاتاب)ااجماعب--وذلك،ةيصر"د

ءحمال""لا،أ"رىءكهتبةأن،ينعلى.يوسوأوروز،وسماكليةواميان

دم5خماب،139ذ"ةالأرجحءلىاصوزا؟موما)-يرافىصنواتإعدت4قا،ةخو
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لا3فىت+زالأؤلأوءلى،ضاه؟ودمروه،اوثنىا!ءبا!ـهحيونالمسه

ءؤلف"سثلم،اليلإدىاظامس1)ةرن4إدامةذأز،الما"وظوءن.ا"شتبوا

4ا)ةكرثفااس)ابأ)ثةتثدثدكانمنوءنيم،4ح!ةدرثال!زارواالذينءن

كان!اوكه.ور"!ث2!ع""،كأ*يرةو"ودالىول08نا409حناهـو"كاوسل:صوالعقايمة

مناإهنها15اداتبيرب،ا"!اورة-و!3وح!ا"هد1ا)ة"54-ذه،الأمر

نم.3،1"عالتار

ت.)دناأنتامصأالحربأناذ،نهـا!:اوقةذأكتتمأ*ءصفقحأنعاى

ت!لكذكافمما+ءس!ءاداسترداولونيحيا)بميز،طمون"اهإذ.مصرفى!ن"دثد

4للأزافلىوتولى،(4468"ةنوؤبر)235صخةقالخكااببن!رومات،4بصب

!لطاتؤمد،4روفال.ز،اظطابإنءهرأتاإمروف؟.عةانإنءخمان

د+صبئالثهعهد،ذتولىارلاياتر!اصحعادتهءلى"!يا،صإ*)اإنءمرو

ء!ر،زء4ماصرعءخماننمقأ،اخافىبمبايةإليهوبمه!،وا)فيومدب!)31"

."143!د."إناللهلعهدو".اكاا،مهر4ولاءن"ماصبنعروءزل؟أن

ءلمي!3ا)ناس"ورةوثارت،الولاة3"كاا!فصاءت،وفىظ!"الووجرت

ل51ءن1)ضرا"بيمسا؟4فى"-مدإناللهءبدواثظ.بفىرمالخله،وعلى

عشدربةالإزعماء!ن"اعةنةذزأ،زيادتماإلىبأنهأءنفزو،،الإس!در

4؟-ألوة،هرةلمو"امىوزاةبدمم!ابنفردااكىقة-طاترالإهكراطورإلىكاتبا

لا"بوى4،مية4"امهإلا4ح،دنربالإليس4،1لهاو،رنو4،صأعد!موضى3"

.آ1،4!نرنكا5)ا""طافكل،"
ى".سا".دطى

دولتهماطقيهس!أنهإذ،الهفيظىالإمبراطورقبادولهذهثرتأ

نريظ،زميه"وكان،أمر!اوعتم،ءظء.،لإعدادقؤؤأءر،"مرضياعن5الضررمن

،،العدوبأ%بارقىتأضنئي!صلليكلوأ.ر"ء"ءلم!ثصبطرونوقنذاكلازارا
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.،لمانوبةيادةسفينةثلثمائةمنمؤلفإيمزنطىأصكاولنجأةةالإصكندرة!اجم

عن.مانويلجهشيقفولم."؟""ه(205)م68ة،ة"رب!-تدفىءإيماةإصقولى

فعا،ثحهبالدلتابلادمنا!ايماإلى"ار؟ل،مامحماأنبد4الإصكندرث

يعبأ.ولم.والمال،و"ئبيذالة.حن35ديمءا"-كانءنويغئصب

او!حنأم!،ويجصارتفأث!ا،"داقةييالمصرمنلهمأظهرن6البيمزظيون

،تيمطرثقهمفىومضوا."؟"6"بلادمفتصت،أعد!331على"حكانيعاهـدن

من!يهرسامخذ.أنسهقمايضيروالم".يمزنطيينأنوالواصح.زقيوسبافوا

واراجح،؟فىزمنهوءذاباضطهادءنلاا"ور!بمايونصالمهيئسوأ،صياسة

.،1،3"الحنة"ذ.ءنلإذقاذممالعرصإلى!أوام31

القا.4إجثو-و"4،ابلبونإفىبر+)اش؟،زهادةإلىأ+اصان!روءاد

اندحر،دينوا،نطهينالهجزئنعفيخةمسر*فدارت،وسفةعظاجيزأطنا

أئرم.فى!رخماوازة،ةكلةدرال!الى4مةفجامنوارتد،نطىابزاش؟باذ!ما

منقزربهـان،"إإصنواة-كا،اإ-اءدةتينمرالمه!ن"ةلمتى-يمر.أثةاءوصار

أصارالعرببمثدا؟اغ!!ف.باإؤناك.إل-الإ"اببثر!دونو،ابور

.يحهلولم،4ئمقاأصوارها!رك4؟أفى"طأ.الهاصبنءهروأدرك،"ثالإس!در

.أ-وارها"8(1،)ي!دمنحمافاةراثنوتإف،ذثقوصاءه"بها

ا!لءإوابها،فاسقولىأأحد.نإجيشهؤةدأن؟لمهث!و،4ا،د؟وعررصاء

ءلىيجهزونو،أتديممءإب!ت"ماكليحرذونوون5،*تابةدذ"أو،ءفوة

صت،الىأه"اثأنزةطى""ابشت4بمازبواتطاع.ث-ادةثم!نكل

دارتا)تيالمعاركفىاميز،ظهيمنا.ن؟يمرءددوهلماث،آر!مببمافهربوا

"نةءيمففىث"*و،تلءاةوالقائدمهصءثملةواا)ذبنوهن،بالشوارم

"ةوات-م-آبدحاولانزقة-دعاال!!براعافىرأن"نارخموءلى.،1،9"646

نأخير،ث"صخه"برصلة41)حماشبمآنإ،!ءسةدا.ة"المحرة)اثبدأن165)ء

ممر("ضارة-28م)

http://www.al-maktabeh.com
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لة41"ذهثاطبمأحهمات،حمب-ةدءدوذلة15د،ء4اه"دبرخمالإعلاهقيية!بحر

-.رضمابب-إ،ت!ايرة4؟ركالىإثلا)ةاالهبوءوقىولى.بمهسا)ةزولومنمقهامق

وآدشةتتفرقا)تنهـنفابه،*و.4ءنية4ة*اعسنابززطىاالآسطول4

منل!دثدكبيرالإ،لإمية4ثالب"ر"ةثرض1،االحظةذه5وءةذ.ر"5)اءبابق

لي!داآ+ر"تا)-واحلءلىاراز+4ا،دنأنمنا)رخمحلى،البجزفطيةالأصاطيل

هة،؟5"ؤطثينثز5)اوا)ةرعانةرا".)اهـناتلظار

،"+ربءلى!تتمرلأكاا،هاأهـرءلى"إءظوةةدابمز4الإ-كخدرتلقب

"تم!كوا،الإءبراطورصلةتبررما4كأجملأنوأ.)ةةا"مقيا!"زكلهاإتد"ف"أؤ

بر+)ااكانولذ.4ترولندالإ"ءلى5الا"ةيلاوءاو)-4،مصرءلى"!ا؟اعةدا،ماهدة

نء4إطائة4اإدر.ثإ4الخليةإلىء.رووأر"ل،بئانائراحا"ثددافى،قءلى

.آ(51!هدرباو.زوا)ذينالأصرى

كبما،بالأر!صواهاحتىاكحرقيةراو"ألاوهدم،4-ةب!روبرو

،4"اذاوةتود."152"اهيلعوزتلمبحدثتكالتىمغاءرةكلهـ-تقبلايتجنب

افالايخةةإن،بهاالإظمةفى!رورغبةءنارء3فعلى،لمصر"اةز4.،دالتطلم

رغبةءن4ةج)ضلا4أءإةأن"بق11وذقا،،"كاوء"عاص."ا)فطاطباقئإذأ!ر.

."031لااط-طالةءانث!عند

الهبزنا+ءا-باوةابعنما

الةقيوءىحةاوعخب،"سعلىنطية9لبيزا!يادة1،خ!ت،وز!ةلاهذاوعلى

را!:ذاإل،(1).يزظثبن)لهرومطردمنحدثماالتقاوا،جميهاالخاصان8

وذعحابالأز313؟وافىظلمتء!زنأوما،الإمبراطورهرزلطضيان40نماجاإ،"+رب

.آ؟ه""كير!ىيركالبطرعدة؟-لمث،ذو((بطالة)
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ا!با"4وا،هـءسفىزنطة!ءإه!ا،رتئ)41ة-"الإدارةاناطةقن

ض)41بالأ،1بابالأءنآ+"بران،4ثالإ.بر(طور4طكوىاعلب!ا"ارت1)تي4يذد)ا

،ا)مربصنا-كانا!وقفذلك؟دوتؤ.ا)بزأطيةلا!ءإدةزوالإلىأدت

إلاثملمالفتحأنومع.ا).ءز"ظىصلأمر!"اثدتدةا4اههصلأ؟)اإظ!ارمءنزصلا

تولىالذىابيشحالة"وء3برخ،تلةعاوزترةا"ةهرتمةبظرةغير4ءةاوسد+!

الىان!زواالأصليينا&كان!نجيراءددآفإن"ىس!!االظرءنا!زاح

يروىو.،1زمذيي"هه.زباله،ا).دا"4ءةذائمز،احاتأند"،اإ-لمهينب.ا"

لغةباحقائقاإوصوع"ذاءن،بص.ةااثدتدقءو،وفيزوهو،ا)ةةيموء!"ةا

الأءنءلىقواةظا)تيا)قواتزهل!نناث"+)اودر!لا"وادثا!ةء،اكلالة

مالجأا!مو.ءفياثةرونأوالمهركةفىلو"دلانو!ذريابةفىؤ-كان،الدا"لى

إلىوز-لب33صادفومأثخماثن"ظزث.)اابةد4"مما!نالأصإهونا)-كازاإله"

.،106"33"أللص!ن35؟دقيرد"إ،ا،-لمهين

صةوففىإونئحارو،الإعلابماءتهاقإلىربادرونتيناإءص!نري:صككان

نأكاهل"زبأدرك،حرى0)1اربم-4ووط.،1ه!!نييا)5!ز:بافىداإ-لمه؟ضا

خيريرىت."كلوهاجموا،دربالايازوقيءروا،4ي-دتت-بالمةاو*4

د!ر،لاصتردادابميزأطيونابهامقالق،ةري"ألااطلمولةأ.ةاءوفى.(158"كلذ

،"هربةب"ابالإجماعتخذوااإذ،لكذءن،،اص35ير1ا)ةبمطءوزتكان

"مربيئكونوكانوا،ا)دلضاا"تردادفىلها-و)ا.ن3مالديمبكال،-ءاولومم

نأذلكإلىضاف."109"،صو!،ال!باليو،1)ثينةسةو"نواا)ذينكاكث)وأ

ن.بهاشتهربكاااوه+ةي)مال"الااء:ة"وا،ءكيروالتالرأىل51!نيئنيرج

.،؟6."أللثطوزمناذنازتةدواأند"،وءدوءن!أ
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ادكانمصاءلةفى4فاءةء!ارةالةتحخداةأفا!رأنيلهثأعراأتءلى

نءظيهابيزاالةواتوجلت،3يرسيركالهطرماتلى4أذوف(المعر،يلأصليش

اظلفدوقا،ذهبأءر4ولاتق4.كاةاهيحل؟طريركزميينرر-ة-،البلملاد

نأني،ىلءال!!طندرية!161(.ءدينةأ،وارتءدأولايفأنءلى،(ا،)كاى!

وأدرعتكنه-ظ،!ر!)انحاهأإثطوف،مخ!فيازاللا،الةبطثرك؟طربنيامين

فزةطوالبراتالهر*ن،3يمرسإد!علهتمرفىتماإنبل،والوهن"الص.ف

د+ب1،لمهسالعربىخة)ابد،ج!غت"،اأنءلى.بهاثودىكادصةواتكأر

يفصلالذىوهو،البلاد،ارصى4،ا؟دلا"ومال-إلاصاراذ،4ارصاديا،4

أ،رارآقافاساصارأنذالمثءلىوزر-ث.الديفيةأ،نازع!تمنحفيماثة

يعدوأ،،لمقيدونةمجىعاراتزرأوعذب)!دثنو!-آايةلفلم،33تدر

أو،ونئطت4بالةها-كافي-4اقتةاةأ،كميماإوتهمعقباظمارفيثونالةجط

عروزرروكا.لهةسالمهالأمة،-؟تع-"ةبرا!صأفى15دءواأثبةتأنتلبث

بمافلةى4ثردة*"إلاإءةر.الىوأءاد.،بذإهـيمنيركالهطراتدعاهالعاص"ابئ

فيتاءيخاوءكا.ث.الثدتد"361،واطاس،زاءدة11واطفاو،اطازلالاتةبال

4ثا"ءص،-؟ا)-كاةلوا،أصلاح)فىيرثركهأ4"دلهفىن!ف،نة-صءثلاث5.أمخهفى

ء:زن،رأىذىبركبكارإلىةج،طاأشدفىط4اةاإذكان.تىا،ونوفبزوا)ذهب

أرفوهم33ءقيدءنخرجوا.ن3م!ؤ.أءرمتلىوتةودم،مخينوخلق

ءا"ط!ادكيرس"361"منخوفآنيةخاقيدوءذهب؟تباعورفىوا

اح3ونهالإسلاماءتق.)خه،4المونوفيزتبإلىيعودأناري-ثاامنحفىثأ

الذيئاأص.نيق،وبىأن!أوعدالةمنفلهعولما"وا،-اوابالأخؤمنمال"إلا،إنادى

الذيئإلىطاباءين"يركالبرؤإن،كرهاأو"وظألخلقي!ونىا،ذهباكأتةوا

زومه،جمعلهتمةامما.ىقزمج،ولوإاءذهبهمإلىت.ودواأن،"%قيدو،هبذ5،تبوا
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كانصا"مجاولا،الأدتزت4د*"اماءلاعإلى4!ت3اتد،.ثشهموأ

ية،الإ"كندرإلىارهبان.نجمإء،وتو،4.اكطرونوادىفىصنما

بذص"شالجديدةا).كنه-4ليبارك3،!ذهبأنين4يباالىوطلمبوا

فأجابهم،يوسمقارالةدتس!نضةوس؟("قبطصحراءأ"!"راهو

حافل،كبءفى،النطرونصحراءالىم،هءوبم،ؤ،طلبوا!اإلىماسينبة

يموس!ءطراث؟ابلض3و.9لةتملو"هفاخرالمه4دلينفيهصات

فبهامابرىوأن،المباركااءالص"شإلىيارةءنزيركالبطر4ةظمماكلافهوثصكار

ثم.يمالقويئالدئراثبهاتثمدو،برارالأبنا)طيهوالإ،ؤالمةد"ينالآ؟ءءن

الأكبرا)طاغيةذدءن4قلهو!فظ،ا)عةرةمنافيا.أنكلاللهثي

."؟6"!ىر%أمرةحولاينملقةيرامم،أ؟فا"4الىفعاد.*رثكاالذىعيرس"

تان"طوظات،يةبالإصكندرءرهض1)ةدثس4-؟ة3أتتم*ينبهثلمأثأوا

نأبعد،القاهرةالىةتقلتاحى،ردبمدقرونا4يري"بمطرمقرا،ادكتب-تان

."؟6ه"6!2سنةبةياءيفوءات،4"ها"هءاع!"بصد!و،يةالإ-كاترتداءت

ث"درإل،ء-ةذرن33"لمأتث+رونقومءتث-درلاا)ةول"ذاوان

وهو،ةلدىفىكةت5ثبهباتمثلميرذكاثوق.بالخلاصنوجث"امبيأناسعنء

افهءسف،وقدالبلاءبدواطمئناذا،اظوفءنأمخابها،زوجدتيةالإحةدر

بعدعتبالذى،الخقيوسىحناييرو."166!"بأسموادكةرةدا"طماعنا

تضحثد.أكلراأنإلى،المس!ين!د4."تمنارءموءلى،ءامانحسبنالفتح

،التعصبأو"خهبمنثلجئابرتكابوأ،ئىا)-كاناأءلاكن5فىءعلى

.حيانهلا!61"مدةآخرإلىوحماهاادكانا.شصفظانهبل

والطهأنرنة،لام"عودةمنجرىما،اغباصاسقيونسالمهوجا

ولاءمؤأعلنوا،بهمورحبلةا،!ن-"أف،ارهبانمنج!ء4عرواقوقدم

.،؟68"3"الخاد
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ةينا،وء)االلغهاتوفا،إدارىننماإم.نربكاءو"دو.ءاءلى"+رهمتأبةعأ

إلىترجعض)اا)بردىأوراقك)ذإ"شمد!،4-كؤاطيخادواوفىءتخدمة

عاج.رزلا"ئار.ىالذ،!بناسا)مربفأقر.،169"والثا!نخا-)ازيخالااقر

ظ4""وا،فثارمحءلىهـ3!*،،*9"ةوتهيرسءلىيضرآأوابةوأ،ا)-ةلىلمصر

!ولماهؤلاءأنوفر+،او.ا)فبوموأدياصمأ!وكاوء4!4)ةه*5**5وصزهإوخية

ا"!ف.المونوفيزتيينريناإءسثكرهونو،ونب""إفهلي؟ذهبتوندتثنواكا"ا)ثللأ

إلىبببمرونةينالموظ."ؤلاءأنثكفلا،توالتادالمرفىطآيودقاإءسضتعر

.،930!ث"ذءنء-ؤلينكبير"د

كاأتإذاو،لا*آلاب!ءأثينا!صرنةومىوأدفىالعربىالفةحأنءلى

أدى8ثروخ!الرلا"تةفىنام!الاو(اإدارتيوأ"طاهطمةالبزةاط-كوء4سياصة

بىالعرالةتحأنثكفا،،وا)بيزنطييبئصالمهإين4ىف-)ات2"ملاإزديادإلى

تءجدليدةةل"شءوا-تيلءدثدةقروناا"ضصراكىا)ءساعهذااع!حأ

.ا)ءصى!ت""ار
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،زوداسإ)جهمأرسلة،ةي،اعنأفىبالم!يحيينواأوفىاليهودأنالىالإشارة"بق

عدوا1-ظايهةأيهودأنولاثك.اثد"داالا.نةامبممترلفأ،؟ونو"وس،ئده
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.05س،س"،المربؤضح:لمر؟ب(62؟)
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لا!)د!ح3:.ءهح!ة.!*.85.
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لا!ح*ا،!*!:32"ع+له!"ء!ء!هل33ع3ى43ةولر!43،!3ح4ععآءيكا!"!

ولحغغآةع"ء،!!331"0888

لها!،لهأع3:هج.ح420،*.088

!"عط،:.ح،آ.،*.540.
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\،ءسالعربفتح

(؟)
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(6)

+ا3!ما"،ا*.292.

ح4.آ،".،830

ح،،.،*."083

*،5.آآ!آ*.2990

!س!.كاملو!اك.

26!اك..292.0

كاهءنم:".292

،6ءة:*.292

كاكا!+7:تيه.

*!3"ال:.ءه

!س!*"..كاس!يم

.؟؟7عى،ر،صبلهراخو:إتإر(7)

+!لاكام:ءه.ح،آ.،*."830

+!لأكاكا/:.مح!،ع!.!*.،82.(8)

.؟92صة،صرالهربخ-ؤ:ر)"؟(9)

لما!!،ع3:.ءه".آ،ع"."350

لما!!،ع3:ءه.حنمر.!".ثط06(؟.)

*!لأكا!:.،ح!."*."84.لم

+!لأكا!:.،ح!.!".،84.(؟؟)

زتأفال،قس:)اومهسفىاهـجةر3وطت"نء،54؟-نة-،قدوذةىمجعتبماتر

الدتة!ةحدةارلإءادةءاولةءنيئوتز*لامماإلىوأدى،بةالإءبراطوريمددويلا4

ئيلغدءاولةمنبتتإنبهقاموما5*ءمم!،ل!ه*ع+ا"وزءقاصفة.ناقئقه!ط

ني.15أنءير.+ي3حعشاي!"آع33لاثة5)اا)ةصول)قكارءن4")إ؟أا!.يما-زؤبرو)اةئرثا

.ا:ة،اجذب(ءاجهأ"صاراتا"ناةرساأ"رزهوما.أافو"،ـهفياحأقىرزاانب:)ولم41

،الأ"ل-ورىووه،بهوسسسحهاؤنرماقسوةهولا!يبمط*و،الأمور"دهإف"ل"ر

جماو8"علىتدللاأنيااازتة+فىإذا،+تاياا)ط""ةبلونبةةقدبؤيزبنوو،اأنرأىالذى

وهو،ا،مرىسا-را،ورجالى6؟8ة:-الى،وب.وس"سولذاكتب.،!)ينوأ

أ-ةفىم)ود.ا-:لمثوءنا،ونوؤين"جا.ن،م!5)"!ا،لا!!لإصجةالبوافةاإلىتبةى

يعرفىو،الوا،دالفعلصذهبيدبوالئنيدالأ-األه،875-ةةولالممز،أطايةأ

صةةود.لمصرالفرساحتلالوقة!اأتطوات*ن!ذ!توما.ا"لأصاسهذاىالاغراد

الىودعا.،لسواصقىيويخزءوئدلهاءم،أربنيافى"لمته4ةلم51"رزلتردث226

إلىأرطه،س)وب"دارأرةأصدرثم.فياحأيصبلمنهأغير،اواحدةالإرادةمذءب

ل8ر5كانو؟ينما.الإراد"ننأوني!ملهاةاءةجمدةفيهطلأ،!مؤبىأ-ةتأركاديوس
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،!!ث!5،هكىي-أكأ-ةتكيرسمعةد(ص)اهـذهفىتحدث،662-ضة،لازتقاد

ءلمنيدآ.ق4صيطابسو-بسسإلى-:ءز،عبا،وصوعالأبدوؤياكانالذى

أ-ةتيخا4منصطاب؟مورة4،))+صو،اءخرا"ا-"على،ضبيوس!رد.التفا"بل

وءخدئذ،اراحدةالإرادةلملىالإثلمرةتفحناكى،،.وسءؤالباباالىا)ة-ماتطفىة

ءسبميوسل-رأ"826-ةةدبا)مثوقلاص"الاعادط،و.عت-ةمنهأركيرس3أفا

ذررالذى،"؟خاءمنبا)ةرب+!3!لوف!زانأ-ةت،فودورالىسا:تءعتاب

رومأرز1"ةتقو.رؤيز)ا)سبوإلىا.!!يبتوبرىأ"ءبا""3و،الرسالةوهذه،لهؤجو

.س!ط+5"،ه*هاده"8(مو.رلاأرص)

قى.وا،ونوؤيرفىاطإةدواإذهـبينينا)ةوةهقحلأرةؤأثمات،امئرواا-تردادتموآط

با)بماريركا)ضابمدهيرا.لو)؟سفطرقل5رالأ!براعافىابت.م،63؟أو063-نةففى

ءضذآر4،ـهرسيهـا3فالأنإمد)جيئةطاأعلىيركاإصارجمعون؟أنووعده،.ةاصيوسأ

ذأبدىاارا،د؟لةملأصاسعلىتهمعفيىفىاطاةدونيينمثاركلل.ؤةذا،(6؟.ة:-

الرغمعلى،ااثووعقىطم63؟-ضةيركاهـطرامات،طنهأءير.ث،اذلو.ة)هدا!+تا

ذدم63؟-نةوفى.الاتحادت،:ز،ا.نانفىماروتدير-يمالا،الأديرهاى!بأنمى

.ءاركةزولعلى"ثهى!جو،آعزر،الأرهنحا::لميق،هرؤلدءوةى؟خاهالى-وريا،

14"أغير،+!ث،5ء*حه"5،،8ومرزرأفىتةدا!جفىتحادلاازرأدعاؤدلم،ةهيخالمة!و41

ت!ينبقرر،رج9،يركالبطرةونمءند،236"نةوفى.بة1تإقدوبطجهمرحيأث+ترف

،بالمد،تةالأسا"ىتىنرؤيزالمواطزبممالمةاوفةإلىؤبادر،يةالإسكا:درفىيركا؟طركيرس

.(336.صهير13يما-ا)و.لوؤيزن4ةاثاه!"معثام.ألاوتم.دوصهبا)تتو"قبوهو

رزرا)و،ا.!خةوصنية،،.اماايئظر؟الهصالاءتربرىهة:فلم4،ةط،تمقالابفاو-نجمن

.نبح-ريفونالموا)فادةة؟ة))زرارأو،خاقدوةية.كلجىممالاءنرافيبرروأ،ارا"دالة+ل

ا)ةلمسطينيينناب.رلا،دأوسوا"ةر(كيرسالىا-وتإذ،ا،ءارتةفاكرتوءندئذ

.سسجيوسإلى3يرس!الهفىأ،ادو،اذه5تذخ!لاتأ،درت!ةبالإس!ةوقشذاككانالذى

ب؟ف(ادقىلاا)حيداتواءاولةكادت،،+فىسوصمر!ةتنأب:وس،ست-تطعاولما

اةملا"إلىالإثارة4في-ةبم!!أينبتىا"نجاقإبراءعلىواؤقدئ!ةءو،ا،ثقازأ

،ا،قدس؟يتإلى،ى+،اهذاد-الةبرنرسصةرو،د،ءو."اخي)هةاا5أو؟الوا"د

سوءسب!بءا.!ألابلمكوفى.436-ةةل!اوأفى!طركا؟طر4؟انضزلمبرىث5،

رأىل:ةت1،كللمنبهقاممامنى،لىكيررفىاط!و،ا)بوفيقإثأنكابىسالى

ةظريةيدتؤماىىو"!قائاان:ـه؟ر"الة"رؤلالىسبتوسسوأرسل."س"هوس

تتوؤهـأنمنبدلاانهاؤترحة"أءلمير،،ة!-اراوالإرادة!لو،اراحدا)ة+له

فتينالصطالاةفرحنوريوسو5باا:لماإلىصرجبوسوعتب.عالموصوذا5!4ا،ضازث

ظريةأؤرأنهغير،اس-+.صلاالإ؟ماعلىا)جاباووافق.،،الةمايمت5و،الوا،دالفعل"

وكتب.سنهاحأحث!!ه*هول3جبننرث!8بالمونصارهاأيصمىالق"الواصدةا!شادة"

!لتابعلى.واذت"فأعلن،أجهجاالىالبابايبرتذبأنأرادالذى،سوج.ورةعالىث"ذب
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بهتسفوعامن،دثماأنى.ث؟ذىالإصكاندريةراثبطر3يرلسوافقمقاليابا

لقمايتوزهـكلأ،نبوسوصةروفاةءنذلاثتلىوما،736،:-المسلينيدفىا،قدس

الاتحرادت.طح،الاقىادءلمعا،مالتيدةالعةت!عالتؤلى!ن*صرفىحدثوما.بذكاث

.آ-و+"زدادرو.ألابمل،4"رء)-ةةهقفىجةةاتهاجرامنكيرستزذهاوما،نفسه

،"اش،!ثحد،5باءما)!روؤةت5-ااو"ممفى-مىحل،!سبيوس10تخذاالتى4ا)تا)تماوة4وا

اءترافصورةتهزذتااقىوا،يرسور"والىالموبآةةلا-رلافىاراردة.المبادى"فمنت

افدتسةا؟"؟جار-فىأعلى)علاخهـلموجرى،ارهيخقة"ذهقلر5ةروأ.قيدة5)ابنىنو،

سوب؟رص-وإلىكايراسلملى"ورةنهـاوأرسات.(638ة:-فتر)عوفيا

جحوزرر،(638ة:"ر"؟وضعأ)!وزريرسبع!؟باصارالذى3!س7ح3ع*!مك

كللر،آذكوكان.اتلميناأوالواصدبالفلقولءنكا!العةابانزالا)ةسطضطينية

.638-نةماتالذىصبمهوكطبه!م

05*لاس!لو!اك.*،3!ل.88"".398-400.:!را

لا+لأكا!:.ءهح4ر.!*."850

4ا)-ا؟ةطاثتةاة!ار2221-؟2؟مى،،صربر+،اةخح:ة:ار(؟2)

.؟22عى،ر!،!ر+)اتح:ر)-؟(؟3)

ح،،لما!3:.عه".آ،ح*."37.

!،ع!ث":هتي.حلم،.كار.542.

!،ع!ث،:ءه.ح،،."*.542.(؟،)

!،ع!ث،:.،ةح.،".542.(؟5)

.؟29عى،،صربر*)افنح:؟شلر

لا!)له!ع3:!.ع!آ.".كل"73.(؟6)

.؟82عى،،ءسلهرباحؤة:"تر

لا!،لحع3:".آذح.!*."74.(؟7)

لا!،د!ع3:.ح،40،*.،75.(؟8)

!ا!)له!ع3:.ءهي4آ.،*.،75.(؟9)

)"لما!ح3:.ءه.،نحعو*.،75.(1.2

!*!لاع3:.ينم!.ء*."57.(12)

+!اك"أل:.عمحلمآ."*."4.

!،ع!ث،:!ه.ع042،*.5لمحه.

.؟3؟عى،س"،ا+ربافتح:؟ضلى(22)

،؟لما!ع3:ءتي.ع4!.""."76-"77.

بم،ع!ث،:.ع!حلمآ."*.543.
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!لو،اعاك:.،.آ،ح*.،7+.(23)

لما!6،ح!:.عهح4آ.،"."79.(2()

ع)آلما!3:.ح،4."!."850"(52)

لما!آ+آعا:ءه.ح4آ."!."0،8(62)

.؟43ص،،صرباهر1ذةح:ةتلى(72)

.؟34س،لمصرا)ءربخو:بتلى(28)

.؟35!ى،،ءسا!ربافتحبتل!:(39)

لما!،ل!ع3:.ءهح4آ.،*.،82.

!ة!سول،:5ء.حةآ.ء*.435.(3.)

*،ع،ول:.،حآ.!*.543.(3؟)

كاع،آول!:.جه،.م،ح*."82.(32)

!اع،ط:.ح،،."*.543.

!لو!مه،ح3:.جء،.آة(ح*."830(33)

عح،"لما!:.ءه،.م،ح*.،83.(34)

لما!،،حكا:5ء.قحآ."*.،038!53)

!،ع!ث،:.ءه!.آ،ح!.543.

،طع"!:.ءه،.آ،ح*.544.(36)

!ةع،ط:.ءهح4م.،*.544.(73)

لما!!ل،ع3:!.حقم.،*."84.

ول!آاع3:هء.ح،آ.!هتي."86-،88(83)

!)عط،:.ءهح4.م،".544.

!!ملال!ع3:.ءهح،2.!"."880(93)

!ةحط،:ءج.حة!.،*.445.(،.)

!!مل!هل،حاك:.ح4آ.!"."880

يرة!سا1س؟)بو"رموتجاهةمو،ةي"ا!ة5،عا-ءشبرلىا،ةوىنةتاومط،:اصةأ؟خلىوفى

عا،-جوأومى،!لآل!3ه*3،،0)بى؟ووك-5)ءنعال:)اإلىا+ح3+5،،000!ول!*!

.(،"لما!ع3:مل!ك.أنمح."آهح3)-بوعاأبةوبوزا":-أكيرس")ماةف!أن

لأكاكالا+:.ح،،.،"."860(4؟)

لا+كاكالأ:!ع.حةآ.!*.،68.(،2)

لما!،ل!ح3:ءه.ح4لم."*.،88-،8ؤ.

حة!4،:.تيهح4آ.!*.544.(34)
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(،4؟

(40)

(46)

(7،)

(8،)

(9،)

(50)

(.؟)

(52)

(53)

(54)

(50)

(+5)

(8.)

(9.)

860،.*!

الامبراعاورا،ونوهقيةأنعلى

"رلأهار!آ"برر"قى،جلىأ

.حنم.م،*.،86):"تارا

ر!.حفتو:م-14!دنةا

مهسؤتوح:اطحعبداةن

هـصرفتوح:ماطعبدابن

!لاآلأكا!:!م.ح4.آ".،68

،"لا!!س3:!.،.م،ح*."890

لا!،د!ح3:.ع!ح4.م"".،890

لا!،آع3:.مح!ي،آ.!".،090

تةع،ث!:.ءهح،آ."*.544.

لما!،مع3:.مح!حرة.،ه."090

!ة!س!ث،:هتي.حفيآ."".445-+!كاكالأ:5ء.حةآ.

!،ع!ث،:!.ش،.ء*.544.

لما!8)93:.حة،."*."90-"9".

لما!،،!3:مح!.حآة.ر!."9،-"029

،،لما!ع3:ءه.حلم20""."93.

مننثهمأتالذىادياءىارضعبعدماإلىباقيةظلتتة

ءفهمااضخلىا،68؟-نة،اسادساا،سكوفىالمجمعفى

(+!!اكأل:

لها!"،ع3:هء.حآة."*.،95.

.65-35س،ءار-باوأ

لما!آ،حكا:جه.ية،.،*."59.

3!*".ولكا!.+(3،.8،"*.349.

!س!*"..كاح!ول*،3آ.،"،*.349.

ح،آلمط3:.ح4،.!".،950

،6كانم..ه."950

!،ح!ث،:.ح8آ.،*.544.

.65ص،اره:اصوأ

لا!ال!ع3:!.ح4آ.،*."096

!)!سط):!.ح4.آ،544.0.

لا!!)ع3:!ي.ح4!."*."980

.75-65!ى،خبارهاوأ

!)ع،ط:ءه.،كل!.ء*.545.

!)ع!ثا:يء.ح4.آ،*.545.

لا!)مع3:ءه.ةحر.،*.207.

+!!كالأ:عه.حة،."*."78.
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لما!آاعع:.حة،."".2"00(06)

!،ع!ث،:.ع!،حآ..*.545.(6؟)

..8عى،وأخبارهامعرفتوح:م!اءهدن؟ا

!!مل:كاع،4!.".مةح*.2،6-2،7.(62)

.95!ى،بقا-لماا،رجكل:اطح!:ءن؟ا

،ث!س!،*:.ءهء.مةح*.546.(36)

ع،آ*!3:.ءهح،،."*.222.

ع،؟للا!3:!.ثي.م،**.224-222.!6،)

،،لم!!ع3:.ةح7.،*.225.(06)

ع)"لما!3:م!.ح4،0،"*.2!س6-2280(66)

ع،،لما!3:.".آيح*.229.(76)

96س،وأت!ارهـاسؤخوح:3-طاءصدابن

كانم":*.229.(68)

كالا4ء..*.6.233..ة:-بوليو؟5،بوليس"لميوءمركهنمبار!لمرل+-(96)

لأ!ح!ث،:5ء.حةآ.!546.8.

!،ع!ث،:مح!.حةآ.ء*.645(7.)

لما!"،ح3:ءه.حةآ.،*.523.

لا!لح،ع3:هء.عةآ."*.632-332.(7؟)

،طح،!:.ء8".آثع*..كهـ5(72)

ع،!لما!3:ه*.6،!.له!لك*.238-242.(37)

،ث!ع،*:.ءهةح20"*.547.

!*،،ع3:!ع.حةآ.!".25".(7،)

كا!4ء."*.2530-(57)

!امل!هل،ح3:.ع!ي4م.،*.253-254.(67)

!،ح،ط:.ءه،حم."*.547.

.؟88س،لمصرالهربفتح:ة:لمر(77)

لما!،ل!ع5:3تي.حةآ.،*.0552

.65س،وأخبارما.صرلهتوخ:م!اءجدابن

.؟98عى،!ربر511نحذ:تى!(87)

.56س،10وأخبارمسرفتوع:اطحءبدابن

.؟90مى،لمصرالعربفتح:بتلر(79)

!،ح،6،:.عهح4.آ!*.547.

*ح،ط:.ع!ح،،.!*.547.



اطم:د:ءابن

امرباؤخح:؟تلى(08)

:ح41عبدابن

الهربؤتح:؟"ير(98)

المربفتح:بتلر(82)

ا+ربافتحة؟:لر(83)

امرباذتح:بتلر(48)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

(9؟)

(92)

:ح41ءجدةنا

:حاطد!ء؟نا

-417-

.67-60ص

.؟9؟س،لمصر

86!ى"وأ-حاره،س!.فتوح

.؟19ص،لمعر

.؟93-؟92ص،لمصر

.؟93عى"!ر

.؟93عي،مر

.17ص،ر-"ؤخوح

67س،رهاباتواءرحفتو

845

845

.548

2620

."54

845

.264

845

.264

.264

.548

.265

.ههـ5

.272

.549

!،عط،:055حذآ.!*.

*،ع*،:عم.حةآ."05

!اح!ث،:.ح،!."*.

لما!،،ع3:!.يحعم.،".

!،ح!ث،:!.حةم."*.

!،ع!ث،:".حمل.*ء04

لما!"،لاع:ءه.ح،آ.ء".

.*!03،ح.ع!:)طح،!

لما!ع،له!ةح.ء5:3.*ء02

ع،،لا!3:5ء.ح4آ.،ه.

*،ع!ث،:.يعم."*.

لا!ع،هم!.*،.،ةح.!:3

كاهكانم..*.267-266.

"آكانم:".270.

!،حط،:عم.ثلم.ء*.

لما!،مع3:ءه.حةآ.،".

!،ع،ط:ءه.يح.م"*.
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(93،

(94)

(96)

(97)

(98)

(99)

(..!)

(؟.؟)

(؟.2)

(؟.3)

.2؟6س،،صراسبازضح:بتلر(؟.4)

.2؟6ص،،صراهربافتح:؟نار(؟.5)

(؟.6)

(207)

مي؟.-8)

.228مي،لمصرا)مربؤتح.تر.(؟.1)

.399ص،لمعرالعرءخو:؟"ير(؟؟.)

لما!م،ح3:هء.حةآ."".742-372.

!،ع!ث،:.حة!.،كل.954

،ل!لما!ح3:.تيه،حم.،*.274.

*،ح!ث،:ءه.ح،آ.،*.954

ح،!لم!!3:.ءه،.آ،ح".280.

،"4ء..2850".

،،لما!ح3:!ه.،ةح."*.282.

!"عط،:مح!.حةأ.،*.549.

!،!س!ث،:055حلمر.!945.0.

لما!!،ح3:ءه.،لماح.،*.285-284.

،!لما!ع3:.ةع!.!*.285.

لا!،،ع3:ءه.حآة."*.0286

آ6فى..".287-288.

!،ح!ث،:.ءهحة،."".5550

لما!،مح3:ءه.ح4آ.!*.290.

لا!عا!3:.حة20،".429.

*ذع!ث،:ءه.ح4آ."".549.

،"لا!ح3:.جهح4.آ"296.0.

!عاط،:جه.ةح20،".549.

لما!"،ع3:!ع.حفير.،".692.

لما!،اح5:3ء.حفيآ."892-792.0.

!،ع!ث،:.ءهح4آ.،*.549.
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(؟؟؟)

(؟؟2)

(؟؟3)

:ىق؟(؟؟،!

(؟؟5)

:ىن؟(؟؟6)

(1؟7)

(1؟8)

(؟؟9)

(؟20)

(92؟)

(؟22)

(؟23)

(124)

(120)

(؟26)

-499

322،6س،،صرا+رباخفى

.022!ى،س+،ربلهاةتح

.032ص،،صربر+)اؤتح

.232س،ر،صبلهراؤبح

22

!،ح)ط:ءه.ح4.ر"".549.

!،عط):ءه.ح0،4،*.549-5كه00

ح.ع!:كاع،؟لما!4،0"*.3ل60

5."!.7،ح.ء5:،ث!ع،!كه00

!ذعط،:هء.حةآ.!*.0055

لما!،آع3:.حة305،04"4.

!،ع!ث،:ءه.حةآ.و".505.

*،ع!ث،:هء.عةآ.!*.055.

5.0ء.،،ح.مح!:،ث!ع،!ثه00

!،ع!ث،:.حآة."".55".

لما!آ،ع5:3ء.حةم.،".063"3"08

لما!،آح3:!.ذحأ.،".7،3.

ع،!لما!3:5ء.ح4آ."".3"80

ع،!لما!3:!.ح4ر.،*.3200

!،ع!ث،:.ءهو.آ،ح*.55".

!!مل!،ع5:3ء.عةآ.!".23".

!ا!س!ث،:.ءهح،،.،*.55".

،6كانم:*.55".

لما!!لاع3:هء.ذعآ."".0،333003

،،لما!ح3:ءه.حةآ."*.0323

!،ح!ث،:.ح4آ.،*.55".

3"،ء..".55،.
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(؟2الا

(128)

(؟29)

.265

(230)

(؟3؟)

(؟32"

.(؟33)

(؟34)

(؟35)

(؟36"

(؟37)

(؟38)،

.962س،،عرالعربفتح:تار(؟92)

.027س،لمصرالمربؤضح:بنلر(؟04)

943

.357-

.358

.365

.82!ى،وأخبارهامصرفتوح:اطمعبدابن

(؟،؟)

(؟،2)

مى2،؟ب،الزاهرةالنجوم:بردىتغرىابن

.3؟2-295س،لمصراهربافتح:بتار

لا!!لاع3:!ع.حةآ.،*.333

!،عط،:.ءهذح!.".55،.

لما!آاعع:.مح!حة01"".633

*،عط،:ءه.حةآ.،*.55".

ح.!:،ث!ح،*4آ.،*.+20

ول!،،ع3:.ءهحآة."234.0"

*ةع!ث،:.حةآ.،كل.0255

حا،لما!09،3.*".،كأح.مح!:3

!،علو،:!.ض،.،".5كه20

ح!*".!ممح".+،5،."8،".

ح،"لما!3:.ءه.آإحر*".350

!،ح)ول:!و.ح1،.".تي355

لا!؟،ع3:!.حلمم."*.3"9"

!،!!ث،:!.عة40"!.553.

لما!،ل!كأع:.ءهح44.ء*.3380

!،ع،ط:!.حة،.".تي553.

!ا!"،ح3:.ح4،."*.36"،

،"لما!!س3:.ح4،."*.364.

لما!،آح3:ه*.ح،،.!*.836

،ث!س!،*:.ءهية،."*.554.

33-3.

!تع!ثا:.ءهح،40"".554.
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.2،3س،لمصرالعربفتح:إتلر(؟43)

.343ص،،مربر+)اتح:بر،(؟،،)

5،3-434س،،صرا.رباح%:إخار(5.1)

(؟46)

.6،3"ط،،صربر+)اؤتح:ر)"؟

(؟،7)

(؟48)

(؟.؟)

(؟52)

(؟53)

(،15)

(؟55)

(؟.6)

(؟57)

(؟58)

ا؟.9)

(؟60)

.489

لما!آ،عكأ:!.حة01"".47،.

لما!!ه)ح3:!.عةلم.،".47".

"6كانم:".474.

!،ع!ث):هج.ح4.آ"*.555.

لا!،له!ع3:!.حةآ..475.0.

لما!!ل،39:هتي.حةآ.،894.0.

ح،آلا!3:.ءهح،،.و0.484-485.

،تع!ث،:.،حم."*.555.

لها!،له!ع3:!.حةلم.،*.485.

*،ع،ط:.ع4آ."*.555.

لا!،،!س3:ءه.ح4.ر،*.488.

!،ع!ث!:ءتي.حةآ.،*.555.

لا!،،حكأ:محه.حةآ."*.446.

*،!س41:ه.تيح4آ..".555.

*،!س)ث!:.ء8ح4لم."".555.

!ة!سط):!ي.حةلم."".5كه06

ع)؟لا!3:5ح.قي4100*.3ثه00

*،!س!ث،:!.ع،آ.،*.5كه60

لما!،)ع3:ءج.حةآ."653.0.

،ث!ح،!:.ع!!.آ،ح".556.

لما!،آع3:!.ح4!.،".4884801،

ا"لما!ع3:.ءهح4آ.،".443.



(؟6؟)

(؟6"أ

("؟63)

(؟6،)

(؟65)

(؟66)

(؟67)

(؟68)

؟69)

(970)

-502-

لا!)د!ع3:!ه.ع4م."".439.

!،ع!ث،:مح!.حةآ.،*.5!ث06

لما!اله!حكا:.محهحةآ."*.440،439.

لا!آ،عع:هء.حنم،.،344.0.

كاع،آول!:.ح4م.،*.445.444.

!،عط،:ءج.ح4آ.!".5!ث06-اآ!كاكالأ:.ح4آ.،*.،098

لما!"،!سمم:ءه.حة!.!*.449.-+لا!كاآل!:.ح4م.،*."089

لما!آعا3:ءه.ع0،4،*.445.

3!س7ح3لما3:ر!434ه+ر،ءآولج،ء!3ءةغحول3!".6505-50

!ةعط،:!.حة02!*.5ثه06

!*!اع3:.حةم.،*.445.

!،ع،ط:.مح!ح،،.،*.5560

لا!،لحعمم:.ح4آ.!كا.لههـ".

تةع!ث،:.حنم،."*.575.

لا!"،مهـع:.حآة.،".0363



هـلاحق
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أله!ءتق"ا!-1

الوأتاببم(1)

اطالىلاس!ا

ىرم!ملااقطراايم

(؟االفبلى.جه

ا؟ونافىالإص

!فتلةا

فودا

لكابا

الأ-ر!وم

امت،

طيبة()"نكحراا

قفط

ةفدرد

"و

المنشاة-باابرا

فيمأ

اضقاو-كوماطفيح

ث!طب

الكبيرفاو

اسيوط

صيةولةا

ةطنالأثص

الأعدةطحا-المنيا

لصلثبخا-(ارءنر!كز.)ا!عيي

ارةبلاكرعز-(الهشناز3رم)الحيدة

-البهسا

ص.ء-لوأهناسيا

الفيوممدينة

أطفيح

اجقيلا"اكآة،"ح

لأاصاأ،8،ىا!أ،الآ!اك+"ء

تكااةأحآ!ك6!كة!ااأ3"

+أح،.مثاح*،اآ"ا"3

"اولأدا"لأول!ص"*أ

أن3ء"ااأغ"6!!،،!

ح5("آءذ

"ح،6،؟،3أ3

ق50لماة3كلا،3!ك!

+أ،"ةذدألا"()3ء4كرطول

ع!،"ءءطةلم5ر!هلول4ة*!ولح3

ط340"!لةآء!اأ5

+!كلأ،3!ساأ9

38للىء!س"ءاأء

ك!ص!ح!ءحاأ5

ولول5!ح

+ح"*"ءاصة5!ه!ء!،"ء

"!ثح!ء5ة"؟اأ5

لأح")8!ماأذ

+ةهمم،!ء3

ء*33!ثكلآح4ثاة

*!سك!ء3ا!حاأ3

ح3"ح!كة"ءااأ3

"ثيمط4ء3أ8!لااأذ

!"ح+كاه**!4ء*!*:"ة!3،ء،3كاع!ء،ء"مح!*مح!4ءله!"هلمم.+*!(؟)

"6".!."



-6.،عبم-

(؟"البحرىالوجه12"لبم(!)

اطالىالإء3

رهينةت!ءوالبدرشين

أوسيم،

هـطرو!مرسىتربارخمأمزاوتذ.

منوف

لحصراصا

صخاتل

المطف!نرببالةالنجيلىتل

4لا-خوط!ل

(4إتراة1)عيروةأ

أثريبتل

بيط"ر

نوهـس

يةلمطرا

قية(اثسامحافظة)الحبر"ان

ط.دءنهور

الر؟حتل

جو-

بولتل

ياقدامكاؤم-اتمالمهدتل

الحنةضط

ا"ونانىاالاصع

لمل!كالأ"ح4أد-

هـا!غ،،"ي15أذ

-41)أنر

)31"ط،"!كأ3

لآيةأتر

لآ+ا"أذ

،ل!غ!سهاأذ

ا-اخ(،!ء+3)ا*"اأفي

؟اولنرأ3أذ

"1آ43أ6ة3

،ر4لهه8-طأح،4ىق

لأخحط)،ول!لآلهغ

.اءةا،ألأ3

اا"حاى،ار،6"3أذ،"هث31!!"

!3اح*4خغ

))رأء*)ر!))أنج9"ك3!.غهل

ا؟"11"!5،؟5

9س!"()،"(،"،"اأ5

1ط-ع3أكافى

!ك!،حيهـه*لا!ه"!+:3إء،ك!!!رعجء،ء"،أ"!47ء8*ءةرء+ء+ع(؟)ا

،"ى!."88.



-507-

با)حكابالواردة؟يةا؟و511المدنبأسماءق"ام-.2

اطديثةالاحماهءنقابلهاوما

(4:ة+ا1)لةثأ

زوةةرب

نيةظ.اا

ءلموىز3رء-صادةالثيح

21لهة)غ

-1أيما)حح4

-،"آ+أىيا

"ع\،؟)!أ،)+ح

قوص

أضةةإو3وم

هيرملةاذعد-

سااطرمدثنة

ص!دى-كومكانوب

أوشيمكوم

،رمت

نينثيولأا

15طرا؟بلطاا

ةطو"-،اتل

4ف+ااج:،زبتيرانجزيىة-يوتاب

فنلالشغ

ا"نا

!/1ا"ك!،"ءار،"لهاأ5+!!ال!

كا1!"4ا،ر،3ةآ.ح

ث31!أ*5ح

أ؟ح3ح،ألأحح

ا!ء،ولهيول5

خالهة،كولأ3

ااح3+،"44أ3

أحاا!لأ،+3أ5

لأآع3هـة!ا،ح)،الكلأ5

ا؟ع3؟"اـه،)ء)"هلاأ5

ررل!!اعكا

ولكل!)؟راء5اأ5

آص3"مصاأ3



أ-صوط

طثور.

فوبكاتهءاصإتاجم

اةطروناوادى

ابهنصاا

لمنثاةا

صفطءعصا

ةرندد

-8..-

صه3حء"اة3

3!يلاع!8ة5

يلا"حاس!!ة4ح5

*أ43ء

كومم!ء9ءث!ء*،!3

!آ*!*ال!أ3

كهحح،!

+ح،"4لأ3+

إلى:المدرىا)فطربلادأساهصائرتحقيقفىباربموحفنصح:ملاحظة

وء)؟،ة!+)ا:آ!لأ!ىأول4!ثححا!3*أا!ءح+!س،ا!،.!!4حع3،!حة3ء،942.
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صصرفىنطىالبيزا)مهسباعارةأآحماءف!لم-3

نوسقدتاد

ادكبير()الأولنيا!تط!ث"

تراسطةة

قفسطنطيوس

تدلار(نلياجو)نلياو!

(نجاؤجو)نفيا"و

لنىءا

امحبير(1)ا!ولكاثيودوصيو

يوسدأركا

فىاثااثيردوصيوس

قيانصار

لأولاليو

ق!151ليو

ينونز

لولأا!سيومصخاصصاةأ

الأولبم-تين

الأول"-تان

284-

630-

337-

337-

-36؟

363-

364-

379-

395-

408-

457-

305

337

053

3014صتمنذبالحمانفرد-361

363

364

378

293ص!نةد"إلحمباةفردا-539

8.،

457

،47

474

474-91،

ه؟8-49؟

ه!7-ه؟8

27.-565



-5؟..-

نىلناابمتين

فىصالثاتهبارةوس

يسمور

سظفو

!ظهـر

امثالئاقهتطنط!ن

ناسزليواهير

الانىقة-طا.ز

565-578

785-582

582-206

206-016

641-6؟.

641

649

649-668
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حض
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!ص
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ا

"
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ي

!ث
!.

!لح!

صئي،

كا

يم!

3.

ا!م

!ث

-ظ

يخني

ا

*

؟

جثنما

.!اك

أ

!ح

!ع

حهط

ا

*!

----ي

؟
فل!

*
ي

+"!*صك
.صىع*؟*

سص*صطمى
؟؟؟كأ،%ض!.نم

ةيه!!ثبمغ؟1،غ- +سا.
ح!اث!

ص.!ا*8
فىغصسكاي*-.

."!حهعبماء!بماعج!كهء!بما.تمبما

!-ء.-+!جكبما
-ير---

؟
ببمآ

"بجط

،؟
عبما

+مبما

؟

يم

!

؟
10

ا

.غ
كبما

صلأ،

3.



كأ
بجي

!!

.!ح

؟!ف

)نم

!ث

!.

؟ث

لأ

!كة

محبما

++
*"
مى*

أصه
+ص

ثئم

يخب

؟لأ

.كاج.

ا

ة).

!ث

-5؟2-

++
"كله
*+

ع!سكا

؟

ةيبما

*ى

"،

كأ

يخ!

؟

ي

++++++
""""صص

ىع*+"!!ى

يبماغصيبما-ول..ط.بم5.)-؟
طبما.ثاصت-!*،،-اس

نجه!"كه؟كل!يبما

ه!.!ك!غه!-؟ثه

ا،!بخب؟يمبما؟ع!ص*
ي8-*بسكا

++
"+

كي

!ا
+ط
*محي!

-+

.!ث!!
،ةثبماآ

+++
+++

!ب
.ول8ول

اج.ص-
ص"صول،

*؟؟
.يي؟

ج.؟4.لمعبما
.6ي4



ا.جسا.

!ث

!!

!.

%ة

ب

!ث
!.

ي،ث

.ي

حض
ب

يئي

++
++

ثصكه

!ب

.:!.ب
جيماء7بئا

+*ص
+ه.ثء؟

!؟؟
-ول؟ء!يبماقي

بي!.-

؟

"!

.لأ

!ح

-؟
لا؟

"*

+
+
*

؟

ا

ا

*يم!

ت

!ظ

*
؟ح

؟

ثة

ه!ب

؟

!خ.

؟

.ول

نج

-5؟3

ا

؟
حل!

ء

ا

3
حى

ا

*

*!

؟

؟!ط

!ف

ا

ع
كه

ب

؟
.يبما

!ب

ب

؟
ي

!ر

10
ئي

!ي

!!

!!

حما

ثة

؟ا

!ه

؟ء
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ثبم

!ث

.ع

ة"!

جم!

تي.

ي!يخبما

!ض
ب

ئي

*ج!

صكا

؟

ا

-514-

++
ءه
"مى
غب

ساول.
!-

"كي
كيا
يرفى
ه؟5

!اثابث!% .حيما؟؟ط!
صب.اك

س!ص2

؟

3؟
.لأمى
ط.بم!
.طيبما

ةص
!.

++
!ء
عىص

؟
ص!!ل
-"-حا.
تبما"

؟ا؟
،!خ+.!.

،ي!ك!اك!
!!-،

!

5با

+ط

+مى
!"

؟!
اك؟اح

+ص
اآ

++
!ء
صص

؟؟
امبع4؟امب!3ة

يها!ص



ثئم

بجه

جم!

!ا

؟آ،
كا!

بم

ا!مي
.ص

مي

.ي

!كق

ب

حمبما

حض

؟

سلأ.،

؟

!ث
يميم!

!!"

.س!

.؟"

ا

فا!

ا!صص
تأصئما

ني.

ا

ا

؟
بم.

مل!

ث

ب

!!

"في

*

ا

-.؟5

؟
ى
بخ

ء

++
ري"خري

ث!.عا"
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4-حما؟ا
+؟ح!

!ط
.يه-مم

!.ج؟
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ا
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ي

!ث

محبما
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ح!ا:

!ل

؟
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++
كهكه

غص
!سا

ب؟"
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محيفى

-.كيمى
كه

،%!يبما،فى

.!-ص

؟

!ط

؟



.!ث

!ث

تي.

،!؟
كا"

كا

!ث
!.

يمعبما

.!جن

!!

تط

؟ص
*ص

!ب

ي
!بما

بخ
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؟
.*

اكأ.
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حهـ
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ا
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ا

!

!ه

ا
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++*++++
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*

10؟!!
جيمار؟"يرجهـ

+!لا.*!
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"ط.!بم+حم

؟ط"ث!؟؟ب؟؟.سألأ
لأ-ول..ط."عكا؟يبما!ل!نلأ.

جع.سا..ض.صسكله
بر-ب.يبماحكاي!صتص!كا.



ثبم

جس

جم!

.ع

-

.!ح
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أ

يمعبما
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"
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كبما
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5-اللو"ات

.اقىإطىاقةبطرتا،فوجالة،ش.نزطعة(؟)رةم4"ول

!جانية.أ،رىورصصومنين،جوارء!عابهاءةورخثبيةحثوة(2)رقملوحة

ءفورةتهتاوزحةاو،وم6دمب،صورا!يعيزإز!مضكلكل4خثهت،خموة(3)قمرلوحة

اقباطى.ا؟طريقةمنسوجالةمماشمنيطشر(4)رقملوحة

.تط!ارءدينةمن4-:!ني*بأوثرز-4(5)قمرلوحة

.(ءيناأبوديز!.قالمق!س)لمثاءالفخارءنقنينةلم6)رزملوحة

."فحارمنسجة!(7)رقمرحة
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كاحتدرعها

.3رتمإاللو"4خاص،2رة!الاوحةأصفلالشرحمنماةورد-1

.2دبمإباللو"خاص،3رتماللوحةأسفلأكسحت5وردما-2



(1)رتملوحة

!*و.أل!!،*+*ش!أكلأ."+؟+!لأ*غال،7؟*دأل.**لأ"ألأ\إل*!زب! *أل!!؟ين3!*لأ*؟أل1!؟+!ألء.+أل!ألى/*!أل*..د، "!!*!ث***!خج!ك
!!

مأ!خ!أ!!!؟،ل!؟!3.لأ!ح"ا***!:+.لإ.
!لا،،""،لككالأ!"كاي*؟!:كا!!

لأ!ا!!-!؟!!"د2؟

،!ث!أ!!علا27!ني،*!*!كا
*!ءمح!*3آ،!!لألابميه!!!

-(ي+ط!+!*د**ل"ح!،"!أ!،**!!ح!ص *+3!ب3*!كا

؟*!؟!؟لم،أ79م،!؟*ءلم؟!ول

3جن،!!ى(*ء،*ء.!!!9؟*!اا!ص،3!ي!!"جكا
3!كهـ*لأ"!رلا!الي!/*لا"د!*س!!ت9"؟*!*/لأ3+-*ربلح؟

.32-ألأ،!+ير؟*ولال،!3.طي*!**3لا*لا!

ةعلا،!!!!!أل!ل!خئم!ف"*س*23ؤح!!ئ،*م!"!لأ "3لأى!*!:"!*س

؟لاء.؟د3!!*!(*لألأ!أ!ئي*)!**لا"جهدءلي*1! ء"لأ"كا!!ك!"

؟؟؟أ3!!؟إ!(03"*"**!3"* دد/كا!"!--"71*!!3)! !*ثئز

بر؟؟*!*7لإلمع*!بر!!ظ-!ءثؤ

لأ")ء،**!4!ح*؟"كل؟!طه"س!**ءبرأل"غ!*،"!"**كاض*.!خي3*1!!لأ"يدهـ
بم!كي؟أ!!7!!برلألأ

هـ؟)-"خ؟!ث :\!*؟+؟!*أ؟لأ!

؟ر"*!ي13!،!!2+نر!!ال؟ؤ!!!!"؟"*د*؟*نر،؟دأل!ح!ن!303،!*ش!!!!!لألاد!ك!!؟3"*!*اك ،*!،؟"أل*لا.!!!!!أللأس*3،كأ

و*سوليرئجكأ*!!*!6!لألألأك!بر!غ؟،،(وح!!حم!يمو؟!)لأا7لأ!؟لأد!!لأ؟لم3)!!!ثر،!لا!!!!3"دل! لا*لالأد"9"!"إ!لأ؟*لأ-به!+"+"-بر لأ\"!"!بى "؟ء+!!*في

!ك!ال!!!!لا1لهرإثبم!المكلفي!*؟،***د79هكلأ؟؟**!؟*،لاء؟دلإل!ء***7؟أل:؟!+!مج؟أرن!؟؟!ع!ثأ!ج"*!لألأ:عد!لأ3!بم!!لو*ألكا

3!
!حم!لإث!+!3!؟"1دع!+!لأئجظئما

ص"ليلىهـمكي

!جأل؟ىيءئر!ص*+في!!دلابرلالألأ-غ+"!لأ3لأ3*7"لأ !!!**:ير3،!ط*
لالأ!"*ح!1)كالأبم!ك!فيلألأ

!!،لك!!!ك*كافي1!"!ضإا+لأ*!"أللأ+!!لألا!*خلألأى!"د؟لأئرد*لأئزتر*:أل3؟!ا!"

!+3!ح-لأد،؟"!*!لمحكثع!":ك!3*!لأسسس*؟لانر*دنن9؟م؟ءلا؟
لالاك!ء"د"حمر.اع-رر،!،+!أكءفئ!د؟*

الزخارفأما،ا)دلإ+!لونهالكنانمن!و.+!*،3م3لأاةباطىا؟"ريقةجالمف،ا)قمافىمنز!ا!ة

-"يهو.فالزخا.اظنلا.االأااتعدد110فص)آ.، وبمصا.يةوحيوافىةادبةرصممندرد"و.دلولرلهيمو

فارسعنء!ارةالزخرةجةوالوحدات.طو)ءيئاشوطةفىمحصورةالزخارفهـتهوان،وهـند-جة

أءثرطةجة4آدرصومىكأخوىالقةطس:ألاينل--ةو.جوادهءكاوة!يمشطفارسأو،وز،زصة

،.زمارو؟يدهكبير.ءجمربلرءمنبفىخرإاا)صوثصعأنب-لموإلى.نباتةزخارف"ل!قى-فىىر.هـهة

.و"لمتالمطعلىةبهزفيدهاالق4":21اك"صباتث4وهش

بؤاهـتزجاكى،ةصالهلي،إطله!ني:)ابول-ألا3حير،دالىثءاةطهةا!ذه،رداليبالأصلروا

يجةس!تااحيةاةلماكاةتوإن،ما،دالىا)طبيهةءتة.إزر12\دمهة"لرصوم؟ئي.،!اوا)ثسقىبالأطرا

حدبي.إلىءهبرةاطركاتانإلا،اعاة.ضءير-ماباء"قاكافالن!هب،مهـصهفيا

ظرفالزعلىاففىقدا،لأرانتددانإلا"3حير"دإلىا)!اب.ةءنؤ"وضةةي"ا:ااالرصوم،01

.اط"لمةبمى

.ا،:لادىا)خا)ثا)قرنفط!صفاءةءناةطهةاوهذ.





(2)وابر4"لر

"برلأور!**

؟3"ص!ع!!شوهم!!كصلكى!سال!*ي"يف*!،إ كل!"لا"+3*د!*!حلي
!هب"-!عد*!+،*دص*3!*!لأدصبر"*مج!صذفي

!رهم!*!"كا:*شلأ""كا"كلسلاجو!*+!لأ!+ ئج؟و!./لالأ"!ل+ربلا؟**كلبربرلاسلأ!لاع*كاكجي؟!ج"!هب"*لاع!*!"يى)فى:!*!لأ!و"**؟*ء، ؟-د*+عس!وو!9؟دسكا!لأ !ا!فئ"ير"!"صءثيرهمملا3*بر؟*

كل-"لأ!ل"ج!3"ءضوللأءلأ،ح،!لا!كاكلح:؟**!لأ
لأ*+يهضكاح!!!ح*!بر!ص**ص،"؟!"،+"لا*لا!":سدو!!فى!ل!لأ!!كا!:"+*

*"عد!ك؟!""لائه!!لالإبزحمحبئ؟ول"،!كا*ئرلأوليي:بر+ؤ3!:ع!!:ئى"؟"آ
كالي!لأ**لا*!*+عص*!*فئ+د*ببن*!خ

لأح!!همهـ!ىلا!+!!ئي؟لا"لألا1دلألأ*!!لا7ص!ل!!ثئزلأ*سطكمضربك!ك3!ك+!ل!!كا؟*، لأ*ج!ثق!*-!!هح،3لأ:***"*لأ"لأ*كا؟!كل*
**،"*ش"!3"س"!"!ال++*!لا*لألأس3* *دلم*!*لأ+ش*3!لا!*!ك"لأض،"ؤح*"ي!ص!ى"ح*!ء"!!

!أكا،"لأ!ئزج*بر!؟!لأ"خ*برعلأدخكاخء!لأئرلك!!ص*د،!س!*+جفىبركلعس+!\"كأ!؟ئر+و"مب!ألاكلأ"3أ! لأ**!لأ**كا"س*!لأ+ك!كح!!"،*+!*+"لاص!،.خ+بركا!لأ:لأ "مكا"زر!!*"كيم+لا!"لأ!لأكالأ"ول"،!ج!-!!"لأ*!!! ئبم؟ءص!"*و" لا+""!!!لأعلأبر!ح!ثط"سلأد*ئم

لأ"ح!!وسلأ!"!!""!د*لأء*!رب!!خ!*.لأ+!علأد
*لأ*س***صسصس.*"ع،د*!ولأصءلألأ"ع*بخعيئ!هب!لاشأل"!؟!*+س**3:؟،ص!،!!*

خ!جبرئر!!؟لأفي!9*إهـكا:بر+جم!لأ"لأ!لأ*+لي*لأكرئمو!؟!!!؟س"+لألأ!ءئر؟بم!!د"!رألاكؤ،خ!*!ا"ئر

دف!-لألألأ+لاس*لأ؟كأع؟!**؟!+!**"!-ال!!لك!س"س.دع*"!*دررس7!كل!ل*أل.!*كا*؟*3؟ءلأ*!سلأ**3دلا+**سلألألأبر!"+ع*ال+لا،*حي!7+!!مح!؟%لأ
"؟*4!،ش!ريكا**"ى!لأ+!لأ*"اك"لح9!ررء*كأص*دلا!*

"!كابز9كا*س*ء!لأ"ع9!فىكل**ص*!+*+حم!ولأد!لأ؟!

أ3*ع!"!ك7""*!ج*؟مغ"++*"ألاك3*ال*لا!*كألأ!د:أل!ئر لأ،"*"ول!+*+**!*ى!لأ"طكاحء3لا!"بهركو*
لمع*9!!بى"*7؟!دأل!مئفبر!بىرر+!ص"**!ل+بهس\*!ء+

فئ"،!لا!لأ؟!*ك!!لأئ!فييربخ*ئزفي:دول!*ئنلأ*بر*+س،!ح:"!*لأ*ير!كليهى!ك*لا"كا7همغ*أبر! لأظهمو!لإلأآ*ص"*!كالألأ:"؟بربهئر**لإ*سلأ"،ج!شحبمبنقي"د"
نج!!؟لأد!خهـك!!تج!!فئبملىعتر+كا*لأ!+!دخع!؟؟"**"د!ال*+دغلأ!"*ع

،+!دصلأبرسلأ
!++كا"**دلا!كا*؟لأكا"1برش!****"!*+**!!سلأ

!ك:!كأ*ئز"!يئ+؟3لا*!بر"كا؟ي"؟"كل"كاغلأدكا+لأ+لأءج!ل؟*ي!!+لاص"7!+"!!ك!ئيحم!*!يهب!

*،*ء*غ*لألأ،لألأ"":"ير"*تج!!قي!!*لألأ!س*!*لأ+*"**فى"ءدد"*"*"د!!*!ولطز*!؟

!ح!د+سد!!لأ-+دكل":في!،،3؟!ش!هط!*":\:؟بى"+كعى"لألأ،لأثلى*لا*بر++"-!ج!ءا!لا*لأير!؟3لألح+

جلى**د**ىفئ1،+لأيردلأ.*!"طكغئيس،لأ

لا7"لألا!*لأ!،+لاسكم!+**لأ!+*د**؟؟ حم"بر!+*،!!لأ**بنى"*لأ*لأول+ور!ئن*لم

لأ !*!*يل*ألأل*+!جىبلأ*"**أل"كا؟صكلغط!لأ"ص!!؟!
لأ3*3كل9**!ح*!"*"ص!حهضبى:*"و!! !ل*ب*"."!ك*ئج*!"***!همه!هجهيج!ص!*لأش"رز"!!!ح!خع*2-لأبر!***:*

!ى1س*3!لأ9ط!جم!*!؟!دلا"+*مم!لأبر+!*س
ا؟*لأ*!!ث!!ير!صم!!ح"*3ى*!*س!ثط؟كلئر!رزلالاكألأدك!"!*!كل:لألأ:\\7*-كا"/لأ*

+:ليس*7برلأ*كألا!*"*-"+لا+!"**ط!!/!"لاعلأىيفأل!"!جمت"بى"*؟ د*-*1**+لألأجشلأ!!لا*لا*ص!كللأ3ش!"

لأ"9"لأجخرو،ددبرلألالألأ +رز!!بم!!*"*لا***!"!م!ح!أل*ع**!،ع!ث"!
*ديم!*"لأمل!ك!كادظ

!1"!كهـهبي"79دلأءلخ!*ئردلألأ+ئرءلأ+ئركل*س"+"*.*"*ج!ج!"وو!هىذخص!3

لأفئلأ!**.".**"لألأ*+ور!ء"*لأح!في"

الزنحرفةوموصوع.محفورةونبا.يةةوصوافآدهجةر-ومعليها،إنربز%كاىخثبيةصشة

ا-ليباعادة*اخلهثءمالزهرمن)يهلايحملانء:حينملاكيند!ب!)ذ،الميصىالقسمنؤصةبكل

ا)قربانيقدمانثالدربالمنربلميند!نايوحةغايةوفى،(الوةءذهفىفةدالصليبكانن)و)

احهاأن)ذب،&اعندالمقدصةا!عليوراءنما!او،حمامتانيرجدالغاركليل)وتحت.العاحب؟لى

.ح-"دا!"اءنمةماءاصولون

واطيوافيةالآدميةفالرصم،ا)روماقالختفن،حدكببر)ف4:يفالجوةلهذ.الزخرفىوا"لأطوب

فىواكأأذكاثبدوو،ييرأاءغامأةق-زلابالتةابلاءتمنا:ةااأنكا،حدكليرإلىالطمعةمنببة:ز

الأششاصرسومأنإلااخفا،:لواالأبزاهرا.ظإقالدؤةءنا)رءموفى.الأبخحةاودالملابى-نجابل

وهى،م!انلأ4الزخارفتكونأنراىالةنان؟ننلا،ظكا.اكىءبشبمامدةتدومىبل،معرة!،ء

؟طى.ا:فياالفنبماتأثرالقاضرزحةاثراتالمو!!س!

ءىف-رلاحفرتفقد،الجبىاطفر.نالفنانحن6"ببهطنهؤإالجوةلهذ.اكطبيقىبوي-ألاأما

.الجوةةج،رأ!ىمنةصلةوكأنهاتبدوا!أحىي-حماأبارزآ،فى

حج")اوءن.الرا؟مالقرنالى)؟خاث!اتار"غيرجمالىبرباره!اةتة-؟!منالجوةوهذه
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(3)رق!لوحة

موصفىعو.امنباوورقةءخقودا!.اوؤذا"ءيئخرىأمورص؟ينحيوارءماملي!ءةورثبجةة،ثو

ل5)و،نا-الا4ااي--امنص!3أ،ز!يمثسقىع.وضووهو،الاقزسيفز-دأءنء:ارةصرفةإصا

ز.رتى!ا،الروءانباطرةأداتما"لمهـفيلازوه!اتةةصأالموفوعاتهذه.ثل&وجدواسي":-+

،اكرالىف.ريةأإذاببيخطءة!افىيةعاتضوو)امنو،زالهنبأما،افبفاعلىالةوىءاعتداإلى

.ح"-،ادمنهأى،فىالرباءالهثلمدثت+هـلاقى

الرغمفعلى،يرا:صوا!ذ!بديدأآبطورجقثوة41هذهفىاستعملالذىترفىالي!!ل-الاو

بير3حدالىفيح%ن511انالا،+ةالطبعنببر"+جيرىببأ"لمرءر-ومةوالشزالالأ-درا!41انمن

.ديانماإؤاليركات41وعنةنجااايىون8كلط:ه+ةءنالتصيرف

فا)ر-وم،اطثبعلىاطةرفنفىىط:ةااالفنانلقدمىفبدل،اطثوةلهذ.اةطبقىاالأ-لموبأما

أجزاءو-ةسيلثاجوا41ءت-لإتإظيارا)ةخانا-طاعوقد.ومجسمةالثىءبضىةة!،ءفورة

ا)+خب.ورقةفىالدؤهيقةا:ةا"جلاقاوج،صميهها

.(م6-5)الةرن.نا)ةطهةمذه-جونأناإر"حت.و





(4)رتمرحة

طو،أما،الداهوط5،ا)حتانصتالنيجو.+!*،3،اكألا)ة:اعاىةة؟طرجءةسوشا!ة)اءنطثر

.الألواناكمددالعوف!نة-&ا

وكأتوىى،الطرذيخهءضدوالأخيرة،وضةةتةءرة4ءضأءدةفىمحصفىرةتلمرفالزاننلاحظو

فىمحصورةوحيواقيئآدهـ.يئزخارفءلىفي"توىا،خو-طفىالمرطاصرا101،ءورةةباتيةزخار!

ث:دأالذىا)!ما!الةعهس.نقصةيكاملفىخرالزعتووالمو.محورةةخي.ابفز"ارفإ؟في.اوثةصل،جامتين

.ا،بلادىاطاهسا)قرنء:فىطية"ااالةخونفى

الآده.ةمو-دلاأنحئ،3بيرةدربةالىالعاصيعةءنءفىضأ-لو!فهـو،الزخرفىالألحوبأما

بحيمنغيرمدونافطابهس:تاأ-لوبوهو،ؤحم،لا"بهاةثرألارنريةض-وهـأتح،صأواطيوالية

ةقدوكلك5اخي!يملاءنءيرميلازيها10الرومانيدىءلىلمد3والافعايبىف+ةاامنلاقواالذين،ااماا

أ-لمويخا،نىارومااا+ءسافى،صرفىفبردان!صصأؤة!ثموس،الةنحئىف،ءورفى5ماكلنبذوا

وافطر!افبديدوأصدب،دريةالاص!ةءدثخةهز3ر.واروه،فىاينالأغرالأ-لموب،فىن5)امن

اجلادوادج-)ا.تالةجعا!تة)اامخذوؤد.؟ممالرااةرتاةي،منتدلادولةةأدالمسيصيئاعزهـبالدءاعةد

،ئ4وفن"وإل،ى.ثفىتاة.ماىاالفم!إدقولأنالإنصاف.نس؟،ؤذلاثوعلى،لهراكز4اضافيئا

.لي-دلار.ه:-)اؤلهو،ا)راجعض+؟4-ثهكاةعا!ني:)اتالةاو8وعافىارايقىالأءرالض!أهـا

تفته1،ا)تجعاىالةن4؟امتازالذى1ءيئ4،واواالآدء.ةالرصومفىاخضدع!ماىاالأطوب"-زاأتءلى

الطصمةعمتور21الأسلو-زا5"اد!ؤةد"ى04الفاا+ءسا،ىترونكأ4مي+-ا.لة!+)اءكلر
"..ر..ر.ى.

.4.اد"ة-اءلىزاؤحلوااددينءررهوى

.(م6-5)أةرناالىاقطتا"ذهعا-ر)ن!ميو





(5)لمةر4"لو

!بم

؟لألا!"*

!مل!مل!
ء

الماثية(1)رصم)يهواةرباصومرء)يها،باوتمامدثضةءنة3نب(قبا*أو!"5عكاا)ضرزجة

ا)صفر،!راه؟إل.و!و،سبرلمىعلىهرشادلام!ليهصحادىي.داا)رصوم."فىةثلو.انالأرةد!هخا1

لالرصإلىرمزفالأصد؟الأرلهعةالرسلالىترمزبواناتيعرفلم!يو،بخاهاصكهابإشارةهيرىو

الإنانوجها!أ،ان،ريا)تدبىالى"رمزا)ة-سورأس،"رلالرصالىةرمزالعجلورأس،؟س.

.ريملاوببر"جخا+تلكةالملاا؟:رىس-ثويمنةبالعرشط!سو.مىكارصلفير.ق

اذراها)بدةغثل،.حاداليد،ورةت!قأخرىر-ومعلىالئر"ئةتحرويفاحتوىولد

مدوةصاؤموأ،يدهفى)فيجلامنهمكلوقدحما!،رسولاعثهرالإئنيوحولها،اديحابدتحملوءى

ا)ةبطية.بايةرؤوصهمثفر

ممرفىصائداكانالذىالإغرثقىالأسلوب!بيرحدالىيتبمالثرقيةلهذهال!صويرىوالألحوب

وفيما،هالثىبعفىمحورةى.ةلوجوهبالنبةأما،الابىواالأجامرصمفىوخاعة،فىالروماالهصرد

هالةعنءحارةى5ائر!ولها،وعماوسؤاراأننلا،طو.نيةالروماصمالر.تفتقرالذىالتبيرمنثىء

ةضيأبأطوأ،اكطوطاتىكذاةيط؟اطاالرسومفىااصتخد.والقبط؟أنالقوليمكنناذلثوعلى،سالةد

.ىام:ة)االأحلوبهو،بهمتاصأفنأاتعملوافقد،الهاعةوحاجياتهمالمفوجاتفىأما،ابيزةطىامن

.(م6-.)القرنالىمالرصهذهارجاعيمكنو
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(6)رذلملوحة

12،ـهياتيا(تابء"ـهزلا)لعاماثكا!افى-:بهوهى،(%ءببوأرتد)ت.دسة،اءللىطاةخاضات.يئ؟-.

.اإةدس؟ت)قنوي"--اأتاح41

.جةاف!اصاءزأبضةوهى،ةةرأفرا1:ةتبلهاءلى!أ"صةكىألبا)ةاقةثملإءةةوؤ.ىءصوةخرلرا-قةعار*اأ

اق-3و،ا!--ديرها؟اهـةقيو-صالدىالآدىاءمارفا،الفطورباالأصلرو،ؤ،،ر!إصا\صلو!.1ءاأ

كابير.!"إقة*::اع!ااكل!ءوضقئدما-صاىا-يوبإمو-رءجانهب!،ءالىأاتاو-ثا

(م2-،)اقرداإلىة-ب:ةلا"ذه)ربإعءكانو





(7)ر"لملوحة

ى!كق!
ممب!!اكءاك

/"!ئنئي!!

ى،!!جم!ل!

!"م!ء!س

لأأئر!ثخ!+!

يل!خ!*:7!خ!

!3لأك!

حمهـخ!!كل!

*!
**!لأ

!*كل!*بز*
!*كأ

زب!ري!ك!!رت"لأكالي+

كلأ!ئر

ويةتهـىةتوازتصصاوص!هاط-!جئرةداكاط"فىدالبيةبنخارله!وا"،خهـاز"رؤتا)ةفىار!صهـ-س-ة

يمكنلا،الصدبهذاوبودىواءغادآ،الأضلأعإوىمه"لميبوجدبةادستتةوءخد.!وحيبات

اطالأفكانؤقد،ارقتذكفىر،ظيالأنه؟ا)-يملادىالرابما)ةرنل:زماإلىا،-سبةده5)رطع

.الروماند13اع!تامن-وؤأالصليبهـنبدلا،القدماءينا،هرءخد()ءخخجاة41علاءةذلاث&ؤدول!مخ-ث

ىط-راالعصورحقتلتبنءظكلماومادتي:كا!الأن،!رجة،اذه5تحديدتمايملاا-،أعلى

و"اربثاس"!فى
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أبيزنطينامصرعنوهراجعمصادر

لفوسي:وات!روبا-أور

"ح!:4ح!7،!4ة3ح4ح!ئ3ظلو*4!س*ول!45*ح،،س!ط!ة)!أ*ء*ولول33ح،!لهاء

!ح3اأ*.

ةع4+\،يه").لم89؟-،926.لم*ه13.

-حا،3أحث!"ح-ك!ححححاء35!33"،+.آ.!احال!ل!.كلأ.ص!.*ولعح،،!!

كاح!سح-ط!مآيحةاح3ء*!33،،*ةكرح،ي!ول7.3ه7.1".ولة)!*،92؟

*.ي،،،-226.

5ءم3ء+ح."ا3أح!ثأكلأا!طح،!،ح3ةححأط!ع4ح3ءآعول!ك!!ول5د!ح!ث!آ"س!

ول*4!عطولأح،!،!لحأءية!،8وو.2*"ا3.

!.د!*4عح38:!ح3،!!3!!.ح3،ا)حة!،حطلى34لهاول53.+ا!ل!4ر8حثاء!هل66!ح!5!هل

!ح!!!ك!أ!س+،!اكء*.ل!3ءآمم!هح+8!.!3ح53.،و!م-،وم،.أءك!32.

!.*ووح،!:33ةحل3أ!نكاأط،ث!ا)ح،ح3أح6يح!ة3ح)6!سثكا!!33ة!أل3!س35،،اح،،آ،أ-ح

رها!ا"حلا!،لاث!34!*ط!4ة3حك!!دحوآ!!!34ول5-45.*!!؟له!ا*6كلةح3آ.4)

+ءة14ح6ح3!س،924.،80

ح.كا!عا!ا:ى.ول!ا+حا!*4!ث4ح!5.!!لأح3لما3ث!ا-،"كل!ول،!4ح،!!ح3لادهآ-

ح*31أح!ثح،"!ةكااأى44حط4ح3ى،!ة7ء33أ8!حءول!قىاح-!ح!اةول"7،9،

!.!حع،ذ*؟:ألكء)،!ع"5*له!ةح)اهول35فىحححط،5ء!ث!س3!ء!ةعلما!43!س

!ح3اة،!ح!ولول3،*له!حح*،4!*ط!،و!.

!.!س!)ع5(:*!حرء!لأمحد3"لههس!!!3حعص5!"مدئ!4لماحط3ءآكلمةأ*ح

اهـنا!ح(لهلأهح"خيخ3+ا3!63ل!آةلهه*ةآ!83!لأ!ة*"س!ح45لها،6!حمخ!ساكامل

ح+ذ3ح)أس!3ه(آ.!..كل!.ء)3اءك!3.،9،،-،6،9.

ع.+حأ3ء.2ح"ء"ا،ح..ح!م!!2.3ح"ه!!.!!يء3ة(!آول!هح

ح"غغ3+ا،اح3!"،8أ84!ولخ5ح!آأح"،!ح5لال!،+ول3!ح!لولح3.3!).

،92؟-،9!ر-3)ءك!3.

!.3ا"3:حأ351+"در+.(!حااأر6!3حكاول"!حءرمم!"6!+3!"".!!6ح3ة

!!5"!س*آأ،!ة.ولة)+*،!وير3.5،9!ك310.

!.%،ح5!ح!!:ظ3آ!ولظء3"،،!،"ء+،حالاثه!.،ل!يل!لأحح.عح3ةح!س4أسص4!س

لأله!ذكأرآ3ة؟!!ل8+1لماح!!ولحلى3عص34!!31ط4ح،!حم!5حةث!ح4،51!ح3حأ*،25ول

3أح5ذ"ح.صآحأ،!ءأء،0،9-،2،9.
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كاخح،!آ!ساا"آ:ي!س3،"!34.حمح3!س،!آحا1،!آع4لاع5.+ال،ال،*ح\7اس!3ء-

غة!!ا633حعذآح،"آ"غ!،"084ثاثا3حم!3ححاس!عث"!لور8؟!3*كلءك!ذ(ح3حطحح

3!،"،.!أ،غح"ةأذحآ،.)آمموءآ!ل34،!97.

16رعاكالا*طغ3كه:،"غط،"ا!ل4.ولحلإح،":ح3أحعأط3طح!س"ة،ءح33ول5لها483،لها،اح،"

لاح،.يمولرلا"لذ3كلأح33!ثة،غآ5-لما*لىأل3،الأ7!س3قة،!؟3(طاطأآىطحعا.!ص!سأ1ءكل!

،1.924"لما0،0

له*قى":.خ*ولكااة)أحثاسه*،ء"!ل(*ثاح33:!كإ"يق3أا!،ول!ل+،آفىح-

ط!سة1،زيأع*.،!ا،2-،4،3.

ظاحأ!ا:3+3!ول،.خكلا!ح3!حاح!ك.ح3ةحح!ثأ3طحح"رقىكلإ"(3أول3ول"كا!ل،!،ا!سول

ظاأح،6ح3ح،"3+،)3"6،،4ذ.لمص!سأ،"!ميأولحع-،9-لهو،2.909!ك،"ا3.

حطأ!ليزأ!:كل!ل!ول69"أجولأ،اأحخلأخ3أأثاحص!لأ)حافي!سخلمأ!،ل!4ا!ح،!!ل!ح3"ر،،!!ك3حل،3-

ط!ا"\1"61،\،8حعيز"أصحأا"زيأ3؟.سأحا"%أ!،و!60

آ،ءص"4.،:!..ةلحظح،!)،كل!))،+.أ.ثاتااا،35حطاحا+ر")كم3أأ"!آ!ثحكا3أ،أ3!ث

يل!وللهاح!5لأول،893-ال9،،وذ!ك،"ا30

ولول،!أح4:ي!طر3،،3آ+حأ3حا؟ححا3!-،!صح"ارآ)كااكثلاح،!!3،!كلأ6!آأولأ-

!ح4ح33ا"!ك3ةأ،!آاح3!،لاولأ!أحا3)!س،،+هة-ول،!34آخث،،آ5!أطأأ"آ4حظ

لا%4آول،!اح3ح،،هـ؟!سأ1)%أ+حه،40،9

زرء:)".3*ي!*ح؟اح)،"ط3م4ول3لأء.+ول،!آ،+.آ،)3أ!!!ساا0+4ح

ء*!ك34*!،!اح3ول5أ!لمةا2!ك3أ-ءصأ!،)،ا،!ا،8!-1927.،لم63،ر)*.

ولا+أ!اح3:،+*ا!ل4ظ3آ)ا).،ح!31لا)*!آكا"يك3ء63"ول،ا3أ،!ح3ة!ك5).آآ.

أ4،"3آأ3ح4ح،طرح+!ح.6/3أحا؟،!ك1395.

اكخ95-جح،"،-ع*:)-!ح(ح73ح3،!!4.،لحأرأحلو،)قي4"34"اكلل-عأ80آ،!!!ك33ذ

!لع53!،+3"6اول؟اجأهـ"ثاح3ح("\،+أةاأ5،.حهـ29

أ*؟!!:!،،-،4"،\-.لآ"+لو،!40!ت!4ح!ولكاءالأ،)ةآ4!حح3خاحح4،+،!!ك3أة"!،4ح

لأء4ا!*أ!")،+،"احا*آأصثا336قي.آطك،!ح4ع*مح9،3،،-91،؟.2لأاى5.

51..ج6/"أ4حا)أ،3،،ا"أ3أح3أححح.أولةآكهـأ31،"3ح،!ح!س.،9.2-،ا!9.29

ا!حم!5.

343،!53"خ"،ولهـا:33أح،13حأ4ةحع!5،ح،ك!!أح3ة!سح4أ5ح4حك!كل+!3لهه43!ح

!مم!ة3ح3اأح4!،ألط-*أ7ح33أ(+8!-4*ولآ،ثعس!لأذح6أاطألهه44حظءول3،5!3-

5ا!اهل3!-آصعأ"ايرأح،2،9-،2.920\3+)5.

!ك(ا،ول0،!ية).*.قىح3احكلأ33ح،)!س!"ح3أحأطح5ح4ح+ح،فيحترول،-"،"،"3ج3لإ-

))4أح4!!ك34ح،!؟-!محأ!2أ!،00،9

.رد

.ر"

.لا8
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"ر.غآلاله.،"!اا*!ر،ءح،")ح53حاحلأ،+!حممرآلها5ح3!ححأ...!صحأ"ايرأع،29أ-

؟*حح.خ!ث3آح،حولكلآ!1!!س!سع!احآ1"3.ح*أ!حولحأحا!لحذة*5ح3أ!لحأى،،5!،،!سح،اولح3ء

ح34محأح،12.1ح*لا،آيلأ!ى1حة"!أ3"،و07.

:!ت!ثء!!حح34ح4أ!س"*حا.كلأأ"!3!س3أ3(أء*5ح،)،"آ!س!ح،!ل3!سح،الماح5.
"ثهـ،!+اح5،ا،لح5ح37أححعد9!،لإ-أأ،اولأ،خ5،اح،ا!صي!ك،"،!س!ك،)ا.ر!آ،9،،0

:ةالذو*"عءا!،اوا،مهاو*:تاءما

!!ك!اح!أ،؟ح"،ال".فا:8فرأهنء،ال،الاحأآح4!س)،بآآ)الأ*طهح1)خ،3ا!س*ال!ء"ا).!ح!

3*!ح،ولح+أفي3ءماكاةولحح**.،9،؟).

(ىل!ولح!ول3ا!حح43أ!،+أ،*أ5+ا!سح،"لم"اك!حس!4!س!،،3خ،"،؟+ححذةخاح.ح

!!3أ5.،84،.

!سلاح*!ح،"4"ا!-المحهأ!سخا،"،لإكاش!،1محذ،ا3"لا،ع!حولح()لو،.ح!+3أ89،3*أل.

+أ5آ()أ3ح4"1)"،13أآخ3ح4حح،)اى!حا!فىيةلأح(ىىق(3،6أآ4ح*ول.ا)ح،"33!س5ا"-

!،!4.،ءم0،130)!و!،.

أل،،""لو"!!غا؟،5ا"هول3رتا!31!أ3،ء)،+-"أء،*ا!س،اح،اسعئ!1ء1)آ!سخ43!حمةحا)،!خ

ولقى!رحكلأا،حح"لم\أقياحخ.*س!1يخ،3أغ.!ولا،

أك!!س()حغكا)+لو)حلا!ساكظغ،،!6()!،ول(ول!ش،!60اولأ3.غك3ح4.!،آء31.لح6يا

ثعحأ3ح."لأ.2).

د!!ل5؟ذ3ح*!ح!،.ب":،هـ،لإ3،!!ا!حا!!كءة،*آأ،!لهةا،خة"اة)ع"ط\2،حأذخ)حح

هل،!ا"3غفيحا،لأء3،ةآحح(ر؟،اح،اح+61)ح3حول3،،ل!،خول3ةح.ح،"+3أ409،3.

،أاس!،ا10أ03:"4!ح)وليك%!،،4أ،،حلآ*ح37أاحغ"+أحأ،6ظ!"،)آ.؟هول3،!)كآر،

كل!ع*!كالا4أاك!ول3اح6!ح5اثماك!حب(1هـ3!ط).!،كم\01"0،1لاهـ،،"لأء،!،19/.

شألا)عذ،كأ11!ل!ت،.حح،ا؟أ،!ح*3+!سح،"-"(لحاول6"ة،!!عء1"ا"،.آ؟ص60ح3ا!!!ا،9ذ3.

(،

(2

(3

ثا+!سلاآححك-لإ5م+أح1"أ)أ3آررأ!اءل.كرت!!خ.،924.

نش!!ك،"آخ،؟)،ا،4حيفي4!،لم!2أ)احخ"""ا"أ3!س(؟سح"،،ح!-،"ة،!اكايرعثأشأ4.*أ10)

!قال!كا"آلو،"4ح3آ4ح3،ءظا؟.،"2أ!اأح!!،.ح،."،،!6ا"3"4حح)،ل!أحح،؟م

+أ3!ه،3لإ510/6*.

ا*عحول!سأا

أح،،لأ،-

،"ة!فيقيا"،.

ا*1ائالالأا5أ3ح،ا!س

،؟ايلأ!ء)اظح4أ،!آ4غطرسع3،"،"أ،كأ،!11أ3،،)36-

ل،!س4ولءلهذحء6ءع!آاكأآى!ط\،ايا35،اح،اأئهح*،،)"ا

!3عثا!؟،"أ؟!ح4!،!6؟اهاأ"،الأ!"،3أتي،922.

-!الح)احالأأحلاس!ا4لما3!حأ"!ص!!"1)،0!.حلإ.\،-،(1(،922).
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رح\6ء3ء!كا*3أ3"أ!!3ة*!س!ح8."ءعلا4*ء،924.

-+3!"3ا!3ةء*يكآء84حح3مم!س!حل!!ط3!ة!"!ال3ذ*ةآ4!س!3ة4طكلأة

!ل4لا3!.!6مث!محوع15)!"6،!ء"11.4"آ!أآ"*.ممر9،10،؟،"9،2،

،9،هـ3،و!ة.

4)!لع4!!ح"3ء،!:6"ل!اح*!"ح0343(!ا!س+3ة5،ة!!+ول.4ء!ءأوو9،34؟90

!ق)،،رعىف)أكر.ولى.3*.:+،6ح*!38ح3*3ء؟أح،حة5!ة34!س!ع8ح3+ء**قىكا!ك!ة

!ئلاير!"8ة3ح!لل"+!أ3ح.(+!ك30،،ولنهح3أ"،ور،!س3*+ه!*!*4

3ر!كيرلهةول،ذ*ح!ل+أ*أ345+،أء*.كأح6\-"حلأ!)!،924.

6)!ىفىظ:ء!"!*أير!4أه"!2ء*حأ)4كلأ!عول+!مآكلأكرآآ!،93،).

المرس!ي)ول،كا/.كلأع!3+!أ5ح3ءح334خ،!؟ه84محماء+3!!84!س3د-

اصءآ!،اء،!،مولم.

ه!)ل!ل!3؟".كا.؟-+أ3!53كرةءآ4ح!س!آح3*ء+ء،8!!أ3!س.2أء57

،صء1)،ا("*،923.

2)ا،ولل!ح3!.-+)!ح!!3!ةح"*4حلا02،3.آ!كلأ!!؟034وو،2.

-+4حلاع!5ة+ح+أ5803كرآه!حءا)!هلةال2.3*س!+كو!*45ولآ4ة(ح3.لو*4ء*

لآ،98،،!وو.

01)مخا"!،ءعح1)ة،ولطأ!ة:طءذح3ةح4حأ!3ء2ح8ةلح!لح!آحء.آ81!،لة*

"6+38ح4أ+ح!ء3ءأ"ثها)!ء،خلأأ*4"ءح!3!ط!:*أ8!كهة4ح)ا!*.

"!!لكس،)ح+أ!4حة!سأ"ءحأ،كلأح3ةح4لماأ"2+!ك015**آ.*ه"6!س،9"30

1،)ج+3ةهل"ه*!،،!.:!صحقلأ+ق!؟3حء!4!34ولح!ة3حح44ةا!حء،دح8!5

ةءك!3ة،!ح3.)اولكا(4!صا،أ"3؟.33!!ح.!3ح،ط.ء34لا!أ3ح).آ.+

،2)6يع"*3ذ*!م:!ء،لحأأا"ح3!!!هةول!."30آ.!س!سح!!3ح"9،،0

)د،ثهاج!!،أ!ول:+4!سآحلآ!+!،آح")ء*،ثه.س!*ح63*ء3!لك،925.

14)اح،+ا"ح:ح!س!!ل،،"،!ء+38أححح8)ء*ححا"ء3ح4!سةلهاء!كا.م3اء*5.ءصه

!حة3ح!!هل-،9،6.

ه؟)الصا"!ول،ح:أك!!سآح3خ3(أح4ح،اكاططح!!!؟اح(*ح7!ول4ح،*سك!أكاء،1

عي63!س،ة"س!.حلأ.)!و،(

،6)!حطرلأ"38أ*أ!،"لا5.كع-30كرلماعححح3"

1،).!4ح*+4ح04!ه3أ!*ال3.يل!!عي!ح65*ح.!ح3)ة"،؟مو.

،8)!ملماث!33لألا3أ5حأ!كةاأ3"011*ء7ح11!ح!3.4ح4ء!س))!*35)ا.
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ح3ء55،!.!م.:ف4ءة5"3ءلأء2طم!3ة3لحة!*لماطول3!ط.*ء35كل.،95.لم

+!ثح58لا4لاءآ3".!44!!3ةلها3*،هآ4ع،لهو5.

حع63لل!ا!!ح)):كل!8ةح!ح3!!ط+ح*ك.!م!ح"ط!!س،922.

تح،،لعصكا"2:ولآءح3ة*لهاء"ول3ة+مح!3!أ"!3!ط!ئ!)!!س4!س

ا،!م!حآ!س+63خ8ةء**!س.3،.!!4!3داك!اهل3!.،مو،

"طا3لههي!يى"*.ممه+!!دأع!،ح!ع*"ؤ5!لمالحةح*ءلها3قىء23ة!"آة!حح*

*لو"5،!!ع4ة!مطس!!.5)ء72.س!34\ة"6،9!.

!+6\ءح5!كا"لأءح3:+!ث3!سح!،ول8*ة!!ةولم3.*؟ء3!،9!.

ةولءاث!ح.ح:!ت*حح3أ3ح"+ء!خآ!ة3!لا+71ح5أ)حغح(*"!!هل!4!3

خ،لو،ال!س3!للما!3حكو.*ير*1،آ،9،9).

سة،!"!ة4ولع!3ء+"!ة*ي.!ءفى896،5.

كصلا"4"ةأ!سوللح!!احةأك!)ة5!مأ*هط3"4"ةحول!لأ"ح3ةغاحح.!ع3ة3،!و،.

ول*ءلاح41،!ل3م!+ءكو"آةم،!،.!!3أ0،9،5،،926(2*ء)03).

!س!فكا!8حعهم!3!فآة!س"ح!حلح!ءلاحهول4ة*ح(+!**8ءح3لا:+أد!ءة3له!4ح

ا++!"ولءة*لأ!،"حاأ*حآ"آ).

4!ولولح3*ح،لهلا:+أ43ءأ!!س4حا"!س!)أ3حا!لهاكلأح3أخحاح.!!3أ922،3.

حح)ءح3،ولأ8م4،حة5:ول،مح5لا،!4*!لهاحذلها!43حعلأكا"4ة*أ-طع!

!ثآ!م!ة3+"ح*!3)أءكي،*""ثههم!5ح3ح(!3ح4ة!كآلمط3!!!*،!هل5ءم3!طه!له!

،3،9).!صأحة!،3،9.

5،!24*حأك!كا!ول2+لو،أ"ة5ح4ح("*!س!!س+*ء)4!*ول2!عطهـ،كل!س*5.

هـآ!سة!!ن!،وم،.

ح+اثه،!*أ1)ع،5.كأ..ظ:ملاح!"!!ك!ل؟!ء!.ء؟ممره953،34.

++3له3،اك!69ء+!6!ر،ظة!س:+4حملا33!!س!ص5(+3ح3آه،*!ءلأكاة،!ح

ج!!(.*!س6+*ه3ظ،93،.

فى!4!ذ+ااس!+حح"آ5*أآ4حح+3حكاحمء53.آطه4!5+ولأول4.ح4لها3ح4

+أ5ءآ3ذ.!ك!ل)."1.،933.

*ح11-44!أ."آ0،،آأ6!!ح33أ!ةرهحول"!الححل3ء!ح!أل!!.لاءل3"!ا؟ه

(4ح5أح(ال؟ء،!ثح3ءأ!س"؟ءاولح35!حاح4.آأآكر*ح؟!ك*ء.ظ!.!ور،

ح43.5،أ!،!.،!ك!!ى."ح*أل"3)*.،9؟2.-

(20

2ؤ)

كى3)

(24

(25

(26

الم2

(82

(92
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!ة)!،لأ!اث!3+،!،!)افى"!احح3آح3سه!س!ولأ5.حكلأحكه8:4لأء!،!،أ،!!سظ!ي،ي.

قن"ءح،!!أح5ملكالم!أح33.3ة*!س!سآأء،!،،9490

3،)لأفى4،!آ!ء3.طد.ح:*+"63،!!س!!ك!حل(7!اآأ..!ص+ء!ا،ىححة5لاع!ك!س!آه

!ل"حأح*،*آ"6ح.)كالاتا2أا"6!5ح،936.

--!ص"!كا!آ+ا!6484"ولآحيغ2!ا6"س!3اة3!س.حأول4!،ثه!ة،9؟،.

؟2)لع*يم5،!4.+..ول:نض!!كآىخ4.آكرح!ثا+حأ"أح!آ"443حح!!مح3"

3*ه+!،!!ص*،!أ3.ح3"(آزرءاع،93.لم

33)ءآص!سء"لأ)!لآ،لى4!الأ،!ع5:غح4ح،!ول،!س!،رك!ل!(3ة،"ح.حس!راةأء!،و!3.

43)أصح61"أ!،!*حأ،41ء1،1:خم!أ1يء،!ضأأأك!)أ5كآأ،"،ول02-لأ31.*!س61،*،"3.ط

35)!سح،"،!مألا57ال!ل!!ح*!،"آأ4:3!،حطحطح34أحاأ!!ح،!كالى4ةث،!لو!ح5.*ءة3-6ول

4ح3%!أح،،ظ3كايرأيح40(+5-1،ء)!لإ؟احر!+،!!ل3أ!.آصحأ"اأئ!،!93.

؟6))1،ءال!ه"1،.ث!:قاا؟،!حخحاهح!لح3!*!كك،!(51أم"،لأ!خح،،3.(ال!حاء6،!!ح45ح

ا"3+حلماا(!33أ!،ح!،6اج4!س!ح!ك3ء4(ول1.،!وو).

الم3!ل!53ح3آ"،ل5)،لهة-:تا"4ح3،!أح،-ا*"،خح!3حح،لآ!،كل!!ص!.ح!هأح"3ح

،ا،!4494ء3ذحم(،أ!س4.7ح3،حا،ولح5"!3حلأحلاح3.كرحر.حلأ،،ؤ،،.)

-)+ا،لما؟!س5قول3عافيا"!ا)أل،-ول5ا!،!لى،63،1آ"،اأآ!ث(كااول.ا،اا!حآ،هـآا!5.آة3!،ثه.لح

36ء،4ح4.،ر3أح،؟".9،1،10!،10،،9،00،6)

-ا6أ3آ،"أ3ح4*ح46خ"،38ءأعح4ح5الإ،4حر!3،)!ل3(ح.3أك،اكأقي،923.

-+ى3+ا"،راا!،فى،آع،ءا؟أولدالما9)كأددطكا!ي،66ح!،خ،أ،ء3"1!حالما*(.ا،ا!حآ3!اأ،ص.آ

ة3ىف(!؟.!لواك،3!ح3.4ءأ!س،!،.!ل!1.،9،4.)

--،هـ8ء3!ظ"،!أ!،6(أ،"،آ،!6أاأ،6أ3ح4،حأ!،جح(!ايحكا60ء،كأ؟!"ة،؟ح.،"ر33أ*،2،9.

-آصح!1)،ء،ا"قي3لا!لأأحلهةولسعخ(يلاا).!ل!ح"،ص1،!3،.ة3،ء؟اح.(ا،!كا3ح30.4أح،!آ.

.(2،9،.*

-3*،ء!ا!ا!ا3آ؟لا13ح!؟،)ولأ11حقي،اح!،خ!ولة!(ح.3.طه!حلاقى،أ"5ح3أ.ول3،91).

في8لإ7!"آ!س3،يل!:+أفيآ،)أ3ءت،)ح،صآحح،"ا!س4،اكيم!رحهث،!ا!ا3ة!س3))آ"1*.3،ء!أ3

.!ث!،

39)أول*ا،حر،ح*3أك،؟1("ا؟:+4حلماص!33ح،!ح!ك"ة،يلأحس!!أ44عأعم،!ثح!س-

،"ممول3!ك.لا6"مولأ3،+ثع4أحح43"،!أاح!حكدخ3أح65/.كلا5).\21سلا5،!،الء!ا،92.ة

-ى!أل،اآأ!،!"*!،أ"آ،!)أني!ول*ول!لح3ح3ح!س!خثغ*4ول3ه"6ثه،!ولول)ح؟ج!.

!ك5ا0كر1\3.،928.

للماحك!-61لماح33!احلأحأ،"لوء!!،آ!ص؟!كءآ.!سء"!4ء*ا،926.



-ة"؟-

ول-اأأ5آء3!ك"ملحيلا!كا3!له"ول،4ح؟،*ء!،!ثول3اهل)إئ.!س5،"!ل*ه،3.قز

40)لو،أ(م4أح!و.كل!مكل"أا"!حخا70:ق3اي،!!لس!!ناير!ل،!هلح!ث3ح38!هي!آءة

حل!3ض،"33ول4!الاخ!5.ح!ع!سأح2!أ.3)ء9،2،74.

4،)*+،!*03:أرأ5،"!ك3أ3وحح،ا0+..لأ3*نج.حهصلاكاس!،9؟2.

42)وء4يغحص3!ك:"6\رآ+4ح،ثاح*3!ح)56س!ح!احأح،"+55ح4آ"آ!4حد!63ح.5!بما

آص،!*4ء،آ،9؟،.

4*9)!رأ33!د،)،!س.!.:!ا+!س!د!حظ3*43"،آءأأسلاكا3!330ا،"آص!!ل،"*.،9؟2

4،أ3ح،!4أول3:"4ح!ط3فىأطحأع!آح5؟5.!ة3!س!ا،ألما03ء،آصح!3*-

"ر+43("اء!أ!53أح(!؟+اة3ري*أآ.آ،!3أ9،3ثه00

!))33ءح"،"ألا5:+ة5م"13!س5حح3(غ!س.2اءك!3ع+3أ8،5؟6.

-!ولأا4ة!!3ءآلألا3،أ"أ3،!،!صها!40،!،له!6.

4؟)2ول!آكا!احغ3ح،!ف.:ولح"6!أ3!س5!حهح3!!!ثأ،!ولح*عآ4أث8،"3أ4ولح3

ذ،،3،ع!ىك!حص!8ح.2"حلأ)1،81.5.

46)*م!ح!كعأاإ،؟،،.ص!:ول+ح،"أ3!س3ول3)!ح!!ا6*أس!+35.ع6ء3أ8،5لم8.

47)ا؟أح"ع6كا+ااث،)آ:آ!،*يرك!!أ،،حول3،("،حول)!"أولحع

كول)*أح!اه34كو3،!،طد(!س4):5آد!،4+!!ءأل*أول!،"("3ط30"،ص!،!!لىول،892.

49)أولءولاا،!34،حع3"6ءةول:سل!!د،س!أ*أ5آ3+،أ،"ولأ*أحاح،احأ-س،!س!"9،ح

كلأ!2ء6،!مأ"!حع!3كوأ،928.

50)غح4،!!اح!سا،ولأح4!س!ا:ةلام!سآ!سج4\6!أ538ح4ك،آ\"46اححا*أ56أ3ح!ثحول

ولح!33(!ح،!.ولول،!ةحط،92؟.

5،)كر!ححو*احآءآ!ل:!أ!س83أحآس!الحذس!أص!أ"،ولطلا2،3،"أس!س!!ة،و!6.

*؟2)كهأ+!!ا،!لماا!ح3:+أ؟8"آة3!س4ح،هـ"!صح15ح،ا"اولحظثع"!43ةح.2!ك013!!3ة5

.845،

53)كهحح3غ؟10:+4حكلكلأ!ةي،!(أ،آححهاء،الء،م.ح"3ة،4)،أ،أ.كلأ،94،.

+4!س!ل،!،،")!+حأ!كأ!ح+،!،اآثاحد!،!*5،أل"ألأ"اأ،ةي3أ*!.؟آ،،،،بزك!!م"هرك!حإ

،و!3.

5ح!كع3لما3:+أ1آ"3!لإرة،4ح34+ء!،أك3ح4*هةآثاحجى،ال،ةحخا!لو3ح014

34!،!نيح)يأ.ثه"+3أ90،5.لمظ10ح"آ*(ح4وة،!!!مل.)3*آ،3+

،"كم\3أاأح1!:+6ح!"ل!فىلأ"!ة،"ع!ض!ول"اأ3ح"ول!4أ5،)،!،،9د!ل.

؟4)

5)ذ
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س!!+ل!كلآ3!س!ملا8!ما4:ط)ء47*لما5آحة"ا*ةتحآ*كو!!"طةلهاء3!!"!

!ل!س3*ء*،!س3طح33!ع4ء0،3يلأول"ةح922،4.

؟ح!لأ*3!(ح4.!سم+3!)!3):ح43ء*ة4س!لها4!حر!!4!*ة!من.لههة

!!!ةد،ة!3"4ءلأ(ذء*ة)!ءلو:+ح*ءع*ةس!اح54"ول"طءلأكاةعهث!3

ء3"أمم!ياهةآ3!*3.+ث!3)مع3،"ءكاهءم!،6،9".

اول2ول+آح،33!"فحه5!!س:!!آ!ء،!!!!سا!كط8طح!س34ح3*ء*!*ط!ءأ3ح

("أ!+اول\3أولهحع!4ء3،آ3+آ"لكه،!ل4أ!س3،"ا!ةح!!"4الس!ص!!ا

+أ5!"3،"!كء).آ).ممرء؟!09134مو

؟6)

الم5

؟4)



-33.-

يةة"مر!نالمروادرمهما،ا-اث!ثا

ى"ربتتركطفيا

م!اعبدابئ

رصغأسد

ينىالبر

والقاهرةمصرهـلموكفىاراهرةالنجوم:

دار)1930،؟929اثاهرة،1،2ب

.(المريةبت!لا

"533ءألتورىنثر.هاوأنجارمصرزتوح:

ماصيه-هنرىونثر،1922فيوهافن

.19؟4مشةاقاهرةاذىافراد3المه

.1955ث!يروت،جزءان،اروم:

كليةمج!-يمزفطةفىالحعمبةعنكللمتاب:

.1957مايو،ا!عاهر*4بجامهالآداب

تدحدصةأيدةر!دجمةتر-،صربلعرافتح:لمرة

.9933ةره!ة)ا-

،ىالعرخالة،فالأكبريهندرالامن!ءس:يس؟بىر،ةل

كلأصداللطفءجدالكتورترجمة

.4591رة5لة،ا،حسينداءود!كتوراو

التبطى.اكحفبتمنسو:هـبحةو،ثهتماهرعهماد

اراةمة14)طهة،اليوناة!4الةدفةتارع:توسف،كرم

.8591ةر5لقاا
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كشاف

طلمصاتواول+دعوالوولو"قباو"ثموب.لأعكللاماأساهءرر

(1)

.2،3:"لونةاعاةأ

.134:ظورالةبئا

.804:اطعءبهدبئا

.9ول9:صقاةربو9

.53،653!،253،353:(*حة)1)س،و؟وا

.832،932،342،623،993،؟13لم:(صوة)س!لبووأو"وةأ

3606:(يركبطر)يساراتبوا

،151،118-071،111،؟،4،؟.85،3:إيو!

.303،344-30؟،26؟،190،229،؟26

.245،379،124:(نريب

.70:،تب!

،58،63-39،37،39،44،46"9:28ئنامبوس

.25،273،982،372،396؟

*."-آثينا

جوب-،6

با(اماا)شبيتوط)

أخميم

231،272،273،277،278.

.(اطثةضاظ)

.؟52

.(س!لوةوة10ظرذ1)



اخيدس

معركة()فةأدر

وط"رأ

ارممهيوى

اركادث1

-365-

.232،؟97،99،51

.؟34

..28؟-279

،220،239،243،255،295،ا8ء،939

2965327.

،2ة167،3،؟6كأ،ص3.18181،106-159

234،237"245،344،346،357.

.903،213:(رطواءبر!1)سيودأركا

25:(مجع)لآر

.ج!ه385،5:مينياأر

.704:(نطىالبيرالحاع)تطيونار

.53،63،249،274-39،43:(ةي!موير!ا)يوسار

.267:طةاصبر

.28؟-279:.اصطنان

.47-44:(*يةمحندرالاسةفأ)اصكندر

،20،24-14،98-8:(فيسة3-ون1)عندر)الايهندرية

،؟811،02،؟.26،03-35،38،04-19،97،601-9

،165-؟152،56-؟47،؟124،127،129،137-42

،921،196،302-1ول،ء974،018،181-172،؟68

072-212،172،422-226،232"234،237،239،

،33؟،3،397،318،321،327؟124-298،530،308،4

،504-م363،66-34،634،347،310؟-333،336،338

014،124،164،418-437.
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.(لهشبوترلانظرا):خا"ا

.(ص:ينفظرا):انموا

"9،39،16،74،96،225،272،278،429:ا!مرىاا!ص2

383،386،539،399.

.27،276ء:سنيوافتو

4؟9،18؟1،5؟94،531،071،4(أثقأوكوم)افروديتو

-998،998،200،اول،؟83،؟75،؟69،؟125-927،39

ء2،0258،262،282،297،323،532،328؟612،7،؟.9

329،334،348-356،358.

.280-02،23،248،2:(هجةوا!الفألا)أفلاطون

،.73-7؟،16،69:(مجع)أفيسوس

.79:(الصطنطجفهيركبطر)أكاشوس

ثة(لحهانظرا):مأكو

.،236،239"؟4؟"؟67،39:"فتلمين

.،(.:(تاستندو)نيندام

،502،803،2،2"1"1،6؟1701،7؟.3،؟.؟:صفوأمو

.328"03بى،272

.71:(؟صةالفطنرايركطر)الجىتوانا

.282،972:يوناكلا

.523،!ب2،93؟8،؟961،899،71؟381:يونتاا

"8969؟58"؟27-؟24"؟ا.88،194،8:(اهئماةبةا)أنتيابوليماس

*"بم82،ء216،239،242،4243،262"402،؟194،95

324"350،351.



-*83-

.234:(بدة)ا.بج!

.370،039،139:(بركالبطر)نيكوسور!فأ

؟.3،11،291،041،8،،1؟؟،09،لإل!:(اطورأ،لإمبر)!صتاصيوسأ

.*ه؟،235،237؟جمكا55؟672؟6ء،؟59

.384،"،+.:(البطريرك)انتاج!وس

2،338*69،74،80،272،2800،9-8،63؟،43:أنطايهة

.3867،396،لا.387،كلم36،7ا9!،236،--

00،052،،3،9"-3،43،36؟ث270ع2،:.)ا!عديى(انطون

\".61:(البابا)انوسفت

.11ةا!*\(يةا!"كندربعلريرك)أفقيوس

20،،082،؟"؟95،(175،89،؟99،58:(عبادةالثيخ)اةقنوى

3؟8"،302"29،2978؟،ج29*.،26ول"237،2.5،267

.،2"*،،2ء،،.38،0،،30"،325

س.؟701،81،؟.85،3ل،39،!5،؟أ:(فيكوسس!وأ)خاسيا51

.7،78؟"07:نيخاأو

.ه!،،..".-...!7*:سدأودا

"..2"،6!:(يةالاس!قر3حا)سذرأور

"627،بم07"95،9،2"4.،82-"1"8:سينإور

..؟1،91:ياحانأور

ةا؟198،9،(83،96،12--8؟بم2،4،؟:،وفصطس

.27؟،230،269،؟4،،137ء،931،936//

5601:(يى!عد1)-ب(وة

؟2؟



-+5-

.614:(قل"رنةة1)اتيدوص(

.180،264:،يران

.3؟983،013،622،72218لآ،178؟5،7،؟:يطالياإ-

فى...،361،*336،339،347:(فو.)ايي

.26،،263:أي!

.3960"370:ايدج

/.؟3؟02313،4:.مابنوخ

)ث(

387،،ءج/!2،374،2؟23780"(4؟،371،0،1:نوي!باب

094-421،425،429،430"433.

.025،؟.6،ءه،3ء،39-3،:باخوم

.د16،118ء9:(الإداريةليبيا4عاص)باراتوفيوم

272:(سثلقدا)صيلب

.74،631:فياو"*اب

.39،258(36-31:بالادثو"ى

43:(ة،صك)بالامون

،891،1،،"ء62،53،38،35،75،8:(حميم)أليسآونوب

.267،281،029،929،318لآ..

.67:ءا،بر

.؟8ء0:(لهنثاة)يىلهابتو

؟3!ل7

"247،

http://www.al-maktabeh.com
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.203:ايثب

.28ء:ات،لببو

"18،233،238،263،268.،26،27،114:الأحمرابصا

.622،632-552،2:(تيكياالأدر)قىياالألحربو

.102،212:الأم!ودلبحرا

ص،2؟81،2؟،؟؟4،؟؟8،13،69،509،809،3:يلتوسطلبصرا

482"228،200،209،262،214،266،388،.2،.

.33703"432،382،523،؟،931،1:برابىا

.3،399؟."41،234،290؟،04،56:برقة

.233،263:(الحراس4تمد)برفيس

.؟76،49:(الاصكندرتةيركبطر)وسبروتير

.2،932،333،358؟2:بيوسحربر

،133،543"269،282"1؟9،؟.96،8"29"82:البطالمة

.369،،2-04:(عندويةالا،صقف)طرس

.281:(أنطايهةبطريرك)س!ب

.292"71ة(ست!ةلا)بطرس

.79،08:نبرسموثطرس

.،.8:ذرىالبلا

!237،938،382،387،؟،041،1:(ماافرا-ميويلاز)يومبدز

389-114.

،!216،233،233،2408246"180،؟6؟"67،68:امليميهونا

263،324،325.



-5،1-

.291:الصغرطينى

.39ول،377،؟67،04:(4-طاالمدن)بنتابوليس

.37:(يسالقد)بندعت

،604-04،،004-037،372،039،139،397:!نيامين

436،437.

،197،207"؟151،926،95-؟؟071،9،؟.97،6ة؟احمنسا

،03؟(26،296،217،299؟،2،022،228،237؟.

4.3،336،384.

.؟89:(يةقر)"طىبر

.792:لسورىاسىفيروبور

.2،336،337!27،28،1:بوعير

.521،634،363،365:(يهالاممكندر؟ط!يرك)اتبنيىا؟:لص

.396ةالجاثيقبواص

.292،؟7،؟6:(!يالتد))مىبو

.72-64،70:(الثانىتيىدوصيوسزوجة)ياولكير

.283،285:(ة:تمد)ي4وة

.773،973:سثناعوة

.5،67:سطوزبو

-245،338،3390،362،377:(فوكاسثو:هم)بونو"ط

038،386.

.268،285،286،439:(دير)ةوتط

.30:(اراهـبة)نو.اي



--ء42-

.039،295لحمبيت

!38*.،.3،3808386!س،9،25،21،75،80:ل!عدست؟.

.04،704؟،393-5039،398

.2*02،2:تيرو

.364،389،139:(قفطأصةفبيزنذيرس)بيسنقيوس

ءم!6!،م182""!بوس

إت(

.(م!ي!ناذظر):وبانرتا

.852:(يةقر)اةكوتا

.138:نيىتا

.38،102،2.1:قبنيى

.؟9،3:زاطن

.5،76،152،963،032:تراقيا

.41،؟3:اعانؤتو

ميتيلى(أةطر):النجيلىقل

دنين(أمأفظر):قندوإ،س

.359،368،375،376ةا)ثانىقيباريوس

.بيوبافظرا:(ةيرجز)ان-تن

.491،150،153:(يةالاص!دربطررك)قيموثيرس

-24،223.،114،314-542،336،904:(القاهبى)قيودور

.0341378،383:(ا!لقدوقركالطر)قودور

.4!.،423،424،426،427ة(ا!وجعتال)تيرمور



-843-

.2،7،3101:(لهغامرفيأحد)تيردور

.663-،2،092،333+،1،151،261ء.:!ةطورا!مبر1)اورتيود

.7،73؟،69:صورقيود

.352،673،؟بم1،2ء.:(كرلبطرا)سقيودرصيو

*72-66،70-6،،1ء،،0:(ا!مبراطور)ا!انى-حودويموس

*13،351،آا؟.،(.7،؟.6"؟.3،؟.9،2،،93

232،462،025،271،274،295،298،365.

،70،09،60،61،79ء،20،21:(ةير!!ممالاركبطر)فيرفيل

.02،286،288،298.

)ث(

!355،35؟:(ةبرق)نيس

.296:ال!ب"

.78:يككرنيو

.276،277:(رآة!طلمأفيون

)ج(

.151،؟05:(يركالبطر)ثينوسجا

.704:إحةلجاا

.15ة(ا!صراطور)جالينوس

.325،مو!"وجان

.؟134،35،؟32،؟3؟:الجرمان

.05،15:(يههدر"4!افأصة)يررىجر

.370:(1)با؟)ري:جااجريررى



-048-

.272،273:(ا!عديس)ثاومايترججرمجورى

،؟1،171،124026؟2،؟.4-9،96،201؟--87:صفت،ن

،؟167،170،172473-1،؟،429،؟129،37،؟27

،602،012،612-187،091،؟48-؟08،؟78

،2كالأ،219،225،229-240،243،253-259

عم-266،277،323،325-328،339-343،46

.392،م035،354،355،357-67

.0254الأولبمتين

.359،367،368-403،534:نىاكا!ستين

.53،54.273،274:دوقىالقباجورج

.521،283:("ركاليا)لإانجو

.55،732،428،ء4:(تدالمر)يانبمو

.13،53،39،582:جيروم

.315-2،312؟7:(أرهـصاسي!ة)ادر)ورةجير

(!)

*؟041،08،؟351،37،ء1،بم5:(نبوثيىالأ-لأصاشا)لحبثةا

019،202،263-266،332،348.

.247،347،361،378-142،244:(الأوت،لالدوق)"نا

.128-279:نوسبوفيلموحنا

.؟014،11:سوا،ارحسا

479:(يةالاممكندرركبطر)المتصدقحتا

-139.

.383:سموج؟حنا

352،364،073،382
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213،336،338،643"292،372،742:لقيو*ماا-نا

378،379،381،904،214،814"23،،624

.43،437ء،431،434

"3،7،

،4؟8،

)خ(

.419:ا-+لهاا4"ذازبئ"ارجة

،149،79،159-7،،6872.،4..(:)جمعخلفدوفيه

،،33،391،004ول،30،371،372ء298؟،962

404.

.264،265:(ا"لعربى)افار"!اطيىجا

)د(

.5،381،923:(سيونالدا)ا"ياد

.438(52،6920037؟:(سدثةا1)نا".اد

.082،963:(ليرامطر1):نبااد

.3،5،531،002:(فالر)بنوالدا

.140:(بنتابول!سحام)لا!اد

.292،523:("ئىدلةا)لنيااد

.604:(طتورءبتر)شيرفاد

4،14،83،86،709،99"،4،7-ا:سنوق!ياد

131،؟127،30،؟115،121،124،26،؟..

421،441،179،182،220،212،232،233

.3،289،261،290،8.3،333ء2

.13،20،22،26:ضسكلع

152،

402،

132

236



-5،6-

.،421:دسيممى

.اكأ":دم!هور/

.34،35:(إقليم)دندرة

.1،0،232:(دوديكاخينوس)دودكافصوديرن

.30:الطيىدووتيوس

.428،!014،29:(الفيومحام)دومنتيانوس

ء"9-01،270:(الاصكندريةمدرصة)ادطداصكايه

.3؟4:الوأبودير

.38،397،372،504:ا!بيضاديص

.713:حمرالأيرال

.107ةأندرياسدير

.037:نتونفااتبرد

.504:شنودةيرد

.039:سيوقبر!!

.423،387:أةطونالفدثسود

.،.6:مطرةدير

.365:(قلت)يركوسد

.116.2:(يةا!صكندرا!صقف)هـيكلتريوس

.9+49،."-*73،6-57،68:(يةردنك!صالا!كبطر)ديوعةورس

256،503،363.

.031،324،329،351،352:(أنروديتوصكانمن)ديوضورس

.051،532،334:(الأوبم-تالالوالى)يومةورسد

.208،297،3.3،4.3،322،329:(1)مثاعر)ديوصقورس



-،،أل-

.872،882:بدصمكورتود

.2ول24،26،9،؟94،6:ديونهشيوسا

)ر(

.413:(4بدلةا)ل!بار

.429:رءحد

.233،804:رفع

.027:ازيوناوو

.388:ودسر

،م25،56،75،16-39،05،؟3-1؟،9:(مانارو)ماور

،191،؟65-76،78-81،98،601،901،18

،128،129،134،935،202،023،269،276،؟22

.،.؟،283،284،229،033،372،377

)ز(

.394:(جبالززاجروس

.،؟8:العوامبئلهروار

.387،439،395:(يركاليطر)زكريا

.279:(افليعهموفا)زكرث،

.663:(كيبرا1)يلوز

.(عدولنظرأ):يلعز

941،؟.78،2:(رطوا!بر!1)ننوثز

.273،274:(بجل.ط)1)ا!قبرصىيتونز

،279.



بمس-8*-

)ص(

.4،،34:(بيا؟قفص1)كاليوباعه

.237،026،294:اساصصافيونا

.377:نيكحالو

.3؟236،6:(يىد)صصمونن،صم

.643:(فلأصةا)سيروسا

.367،397:ا!شرنىصصاويرس

.237:سايس

.533:(بةقر)فياجاص

.31،02،38،؟2:سيروة"سوبة؟!،

.3؟4:(يىلقدا)"لجيل

.421:صت،

372،373،393:(الف-طتطيفيةيركبطر)"سبوس

104،204.

.0233جهفاص

.782نثيىطاصف)ا

.149الأفطاكلسفيروش

.80،279،280:تىالمنوةيزس"ةيرو

.213:سقارة

.013،234،367،372،437،034(اءصص)ط!قس

.65،66:(رومابابا)الأولنية-،ىص

،396،



-549-

.!؟34،379،2؟،542:(سبنبنوس)دصنو

.265:"لسند

.(لةلمزمانظرا):يىالسو

.271،003-83،274:بيس!يرا

.،2.-27؟،26،،1.248.250،؟،25.76ةصيراببوم

.2ول،283

.؟38-،521:يونالمحميز

.26،652،،180:(بانوةرتايرةجز)سيلان

.295:(قىالبر!عانأجهون

.235،285:سياء

.234،835:(7مرنواحة)ة"يى

*2زل239،9"2ثم،1،019،233،؟-؟37"39:(أموان)يبن

613"432،382"389.

)ش(

.387:(سالفرئدله!)ضاهين

.68:(دير)هنود.

.3،389؟7"703"28.،462"38:ترتبا!امضنود.

.386:(افرسائدله!)برزضر

.(لىبويهنوأنظر،):صلخ،ثب

.4:439شبروت

http://www.al-maktabeh.com



-550-

.)ص(-

332،432011،(،؟،0،1:(يةلمرا)فيلالشراءاامصر10

/.3هلأ229،308،2،؟41،؟40:(االهيبية)الغربيةالمصراء

-.025:صرابيون

.4383،00400،104،402،074:سفرويوس

ة،ا"!آ/.3وو،263:سقلية

.6،3،373،4.8:نىا!علوص!ثل

.15،55،69"،9"02:(جمع)عور

-*"1"ة!"/و."223،292:(ا!عديملا)عويخة

"*/.180،248،264،283:العل!

!،،ء!/،:.(ط)

،!؟*ء/أ""..نم":لحرابلي

!*2+د.39لإ،ل261،039(لم*:.دفوابو)حرمالطرانه

.259:طرصوس

.،12:طوخ

.453:(لهنسابارقرث)لطيشطو

،.021!"؟؟7:،.82،49،4،هلأ"3،38،08،08،67.:ببه

."؟ه!."؟83،لأ؟9-و16؟"9!هه18"ء948،(ة6فهوا/*،،،1،؟

/!228"2182،221،223-203،205،216،؟9*،؟1ء

،2؟ء"282"232-234،237،524،247،257،026

!،3+كم"،630،397،325،328"430"30،330؟،2"7

،3،204كي،34،934،035،356،372ء،33،

504،25،.



-؟5؟-

لم!لهـح

.4؟5:ا)صاءتدنادةءة

.432:صعدبئاقهعبد

.432:عةلمنبئعثمان

.(بوليسنتااانظر):العثمايخة

.213،426:عدال

.26،،213:ن!ع

.؟08:(يلعز.يناء)عدول

.نر!..،96،29:"الهراق

آ؟؟89"،،ا*8؟،ب؟04؟53؟؟2؟لا،؟.057،6:(بلهرا0بلاد).بلصا1

237،245،2480،252،258،212-264،031،

"393،،39"2"010،3،"339،،33/4-(،033،-نم2؟"؟ئم9،ء3؟ء

0074-043،433-435،438.

233،237،387،408ةيثى!مدر

.181:(خيج)،دتجة

408،410،،07:الحطاب؟نعر

،407،4078ةاهـاسابنعرو

428-436.

،9،4،26،

42؟-410

31،"432..

42ء،424

)غآ\

-8،39،139،802،092،2،،:(اليظ)!ظ

.27،،52-71،؟9،1:(افنوبون)ك!نوصية،



-552.-

)ف(

.62،:(ئراجز)صانفار

.973:(نحص)سولار

.04،،396،398:،يس

.66،89:الأول،لنتيان

.291:كلاالةتانظ

.6،58،88،246ء،04:(الأمبراطور)،انر

.153:(تةقر)فثلا

.؟3،53:(خهر)تالفرا

"266،278-42،264ء،180،239"75:(فارس)،فركط

"383"37،375؟،283،429،173،132،436"282

.8؟*،904"385-039،393-398،354

.203:ايمرف

.؟02:نيا-جافى

.43،"259،3101412،429:الةصطاط

.17-69:(حلالة-طنبةايركطر)فلاق؟ن

.228:(ان!ب)ااعيان-من)أ!ونفلافيوس

.349"2،333؟6:(لجبهدوق)ةوسمارياىلافيوس

،138-43،935،236،037،376؟-542،338:(فوتاس)فوكاس

438،386..

.223،4030،353ئم؟89":(ةصا!كلا)فوثجامون

.3؟682،692،603،6:(سثدلةا)نمو،"فو

.463:(بالباا)سومل!ميف



-5053-

.400:(الفيرمأمص"ف)ح!تورؤ

391،623:(وثةودؤلمرأن!)-ورفح

.692:(ساقدتا)ح!تورف

.101،801،901:(اطراب)كومفي!دافا

،236--019،232،؟61،65؟،581،؟139،14:(يرةبز)فيه

245،246،325.

.26،64:(فو-8،ةلا)فيو

.("ضاانظر):بولسزحد

،؟هولة؟28!؟؟6!28،97،501،؟11،4:(اسياة51نظرا)مالنيو

179،232،239،250،285،290،296،103،014--

134"428،432،438.

(ق)

.387،388:صقبر

.،037،438:(يسلقدا)مانقئ

!99!90!80-7ء!72-2،49،56؟،2،5:افططحيةا

*431،؟32،؟409،061،081،124،927،928،30

،6177؟بم153،156،163،5-151،؟461،471،48

181،183،196،022-8.2،2.7،2.9،.29-214،

221،223،234،242،244،249،253،254،259،

126،262،266،027،272،274،278،283،083،

333،234،!34،347-349،355،360-362،365،

،38،383،386،393؟،367،369،237،376،377

394،411،416،4178422،،42،28،.

.(مز"وريوس4نوا):ري"ةل!



-008-

.233،632،436،389،139،؟،؟:طقه

.91،332،302،237،632.،81؟:لغكما

.27:الهروسن2

.52،422،432،433-!.:زفطا.نر

،؟..،48،50،52"2،4،34،42،45،46،؟:ذ.-طنطول

609،031-331،481،302،122،027،127،289.

.408،422:"!قلبئقة-عاة!اين

،4:(ةرطواهـطر!1)،ةطتط-قة

.52،54،55،201-05:قة-طنطيرس

.(ليسبونويوبوأةظر1):قوس

.351،404:!موقازا

.(3يرسزظر1):سقير

.02،379،386،704،804:يةقبار

.233:يةتجبصر

)ك(

،791:(أوثج)كومنيسكارا

.3،93؟:نابكا

81ء:(سىااطو1)قيخيو!لكا

؟0281.7.30:كانوب

113،120،(09:*أرك

2!220،3:(4قرآ)كريى

،69:(الطوا!)سويف،-؟رك

260.

275.

،230271،033.
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-505-

.024:(يخةمد)نيوكر

،389-332،385:الثافىكعموى

؟8،؟8،11،3:(رىدة"كالاا)بهت

268،027.

394

.7،9،97،172:سثودكاو

.()ةلمزماننمارا):كليز!ا

.173:جة"سبىاعنيسة

.32،270،9.3.:أركاديوسكهمنهبة

.039:نوح،!ثا4!نع

.378:تيودور:بح!ةع

.25،052:س،ابو34ضيصه

.034،378:سوح"،ثأيسا)ةدكندصة

.384:يخدساسالةدنبلآج

.437:ءرقص؟رالةدعندسة

.374:سةومةاراقدتساة-؟عة

.384:بخافيسالقدةس؟ين

.2،423"،53:قبريونكنيسة

.397،413:المطقةكنيسة

.4:50-ودثالمهضيسة5

.3هلأ:النوبةكخهيمة

952:(سثاقد1)مازكو

:(الهندلةرحا)سزسلمكو

296"216:وس4كرلاو

،296.

264،265،286

،303،325.

20،249

،287.

267



-556-

.("ةااطرانظرا):بلموأةوكوم

.(افرودثضوازظر):ا:ةاوكوم

.(ات!دلةذتةظر1):بةالحراكوم

332،346:(المقوقس-قيرس)ع!رس

433،،30-42؟،496-

،12،57:(4تفيدر!ا؟علرترك)اسكير

125،256،261،298

396،397.

.؟61:(طيةدوق)عيروس

.22،23:سو-اهي

82.7،108:(لفز!تثاع:و.نى)حا)ا

،371-374،399

-437.

69،77،479-6؟

،703،363،139،

.عم.\

ال(
.53:سلهوةو.ا.!

.063،؟26:نثوس!كل

.633:(ة!ثجز)نحوليرأ

:(4درالاممكلوالى)يوسليبا

نى(ذاليواابلم!ء4المءا)ةتوسليهـا

.25:(بالباا)سثوليبر

(صتالبو!االدوق))حبرتوس

34،35:(نبولاتا)يايي

631،651،167

203،225،226

244،246،254

88.

275،

969،

56،

168

232

285.

276

360

982

233

373

،؟56

،987

،235

،402

159،158،

،196،؟94،

،236،243،



-557-

:(!وسلهب)سوة-!حات

-69:(ا!وربابا))حو

:(رطوامبر!لا)وللأاليو

.693:قولحلقدا)تو

:(طيو!رطع)سنفيروات

(باسةاب"اص)سو:-زليو

34

73

85

42،

76،

93،

79

94

377-379.

:283.

45

118

106

؟69

072

.27،73:ن-تاءار
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ك،.ج+"+،،!0،5أاآله(41غ7"+،،2لم)"!سعكا97111ع4.!.3!ل،"لهالأذ5"5،"مأ5لها*"6ط!م35
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يا3لا"ولطأة!س3ع!س!ل.آ1.34*حه3د*!!م3ح5،الأعآ*لما+ط!س3أءأءطكات!"ا*ع55كا3؟
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35ثا"5ط35طة3!اك4ة*عها،لألاء،،5،ذ64لأ""أل4كال!ةا4ط!!3،3،5ء!*ال

175+ة،""كال!!05،+ط!3*س!ي!ط!ح303،م!،لالأ!!أ5،*"لمل!"!م!ولطكي35!ث!
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05!4!س*!ألما،لتماا"11ا!ل،م!ث!أعا،54أحه3!أ4ل!لا"!ماه*6آ،"."كاه،)،+

اللالء34،!*44!ع53550!،!*ل!اس!طع!ثة+5!سا،5!،!5،،!،ح!*غ*"ء4

،،.ه"6"!س!7!ملو*!لأ!"د5+أ*!س"كال!فىا"لال!،ا4!لأ،"!س1)ة"0،،4!ك

3!،ط!س314!ال5ع*ال!!م،،(ل04"3أ.3،الاا!س!ا،*!4أمأ،آكال!85)1،ئال!،!4

ه،س!ث!م11)ع3.34،*!س!م4!سس!ام5ثا!ا30فىكال!5+!4عةثا5."لال!ء

35،*!4،35لأاهط-ا)!ك"ل،*"6!س!،!الاس!كاس!الام!"ععأ،3!ث3!كث!لأه"

4ع0،،،5!لملع4لأططع،لو46!ي،،أ!ص4،(لما"عر)33أ3،!س4*ةدأأ*كل!ء5سكأ!آ!*4

5ح4!س3!،50!ا30!ثة3طول"6!"كال!أا1كال!!3*!ل!"لح!3لأء3!!س4"؟آطةول*!

4!سة"مع4،الاط3!كع!3ة14ح3"3!3!م37!س4؟ك5له!،.*ع!ل،"7ث!لأ،5طلها!ءإءس!ة!"

لأمح!5:،،70،.!طىأ!لكأ،1،"!أ!طآعكل!طمل"4!مكأ!*!،ءط!سة!*لأله!!،ءحطلا

3!7ة،.،لماه3ش11ة3*لأه3!ل*لا3!3لأ15له!هكاةول!أأ3أءط"الأ4!سآة1د4.،،

http://www.al-maktabeh.com



("3)"،هعسلوء*!"آ7!م!ك،"*"*س!م*ه!!ك*(""

"!!ص!نلأ،"*لملااه"لهي(.*"أل!!ثل،8)3ءخ**!ك!"7أك"5،!"!"68".

ألث+"ة،*.ة635"!ح4.

محءيكللملمحكاي074لم!/لم،8عى4ذلمع"/"،هىهلم/،4كهنملمعكه4"كلأ!كلنم3.!ي،"ءى

م4ي!؟40لملمرلمهلإم!9؟،لمعلم/عآلمعمل،ي!هلملم8،!لأهـعع5!ج53"لح!ضلمءلم،كهيءج.8ى!!

لم،يلمءعىقج*مل*!لم*ع/!!/!ءلمحعءكمولذ3،!ينملمنملم!ك44.0ءج!ل4!نءلمآ4علم8ءىعلم

/همل/!معى،،"؟الملع3المى77،مج.لمر،لم،*هءلممل/!مم!ىيء3!اك"!لى!هرءلم8ح8لههكه+1حكاه

لم/4ع3اك/4!ض!ك*"رلمهلم!ضذ/لمح،مململمكله!ث4"!جء54!لكر".(+؟،33،؟؟،ىىلم33ءنمع4ءلموللمء!"ءعهعءة،

7،وعحى،433ي!!3كالم،،ءقى،لم*ي"ىء!يلمىغ!؟،كهلإمهم!4ديلمع!لم5!ء!ع

آ07لملم!لءنممملم"؟لم،لم3،،لم،لمع،\ح،،لم2؟للم!"لم!ضحكه،لم7لمكانم6،4كا3!ئح5!كح،لمجبمم5؟،ءلممهـ*لمى

،لم،آنململم3/"لملمم،2لم"جكاليلممكهـ!مىلم!ءى؟ء،!63كهك!ميءعكم7،يلمه).لمي"هح4!ث!حة4/ء!ي-

لم*نمآلملاع4/لم!ملمأىءىىلم9"كاءم!3444لم!/!لىىءللموم،،نم!!ل!ك"!-4ى+!"ء!علم-ى

لملم5!م!نململم،،.+"ل!ىءق،لم2؟،"ولء.9.غعر!!مهكلم5،لمء!لعلم4.لمءوله،

//4رم،؟يءلمه*نم"سءعلم،مءعلملمء7،7لمهعلم/نم!"غ3،عح"عه،لملمع،لممه3ه!"!لم4ىلم

ر4كا9في5.؟جلمى!رهم!4!/يمقلهللململمء(!لم43في3،لمآلمكهـءكا"ء!كاغ،7!ءكا،!لمآح!مت،/!

مل"منذلما4ع!ك،لمي!نم!لملماللملم4لم42،لممل!ثل!لل،"لمنملم4،آلمح4مهلمالم"قكلر7ذفي"ل!3ءع!ن/،-

م/ذ"9الفيلم،لملإ4،نم3لمآم/4لمعيءلموييهلملمع7لهنململم،ءيءض!ء،!4/،قلول،4ق!ك5!كل،،هم4غلم،علمع،ر

*ءهلملم،ر!اك"دد/4فيح/!مرولى؟طءرلمليلملميةالمكا!4ز*عح؟،عهـك!لم"فيآ4عجحلم8،كهع!،

61.كالأ!ل!ـهكلممل/،ععكاحكهـ!3"ألى3"9لمهفهكهـغءههما،ء7،رولءكلأ،!فلمآ4ع،"4ىعلمآءلم

3،!،،ىلم45*8؟،؟نميلم!ع!،ع،ىمل،مي2لء،مممل!هن+"ف!6!3هع7+جكايلأ!لهعلملم4س

يح،/"ثهعة2؟.3مل،،رء،لململمآلي3هول1!ملممى2؟علملمطريفيرك!،لمةح/!كلمى!،جبممف!لململمكاعلم،ـهل/الك!،لم

ع"لممءلال!2للمج!ل،،44،ع؟1لملمهلمر،لأمه+ىى،،ىللإكه3ءذعلململم37،0ىكا29ء"ءهلم-ىهع

ج!نلمنم،مململممه"لململمع825/لمىىق،/اكإلق4لمع"،ءلملم4ء!مىعح"؟1كا!للمء"لمميى5،،ذي،"9لمكالى

يءول%لم.!،لمعلمليءىيلر،،ءهءممل،ربي529،ع،،،4عىرءلميءكاك!3يم،دء4لاعععء49،مملم،لمى

لم!ل!كاء!نمك!4لملم،؟ج2،لملالم،،،رم*،لمح!مبءحعمك!ء"غ4يءلم4عكلا/لمىك!كه!ءعض!"ع*ىح3،.لم

لي*،ع،"،/4يلملمولم،ء+لأ3!حنآ!ىلم،عك!،لم؟/لملمءك!لمحي3"لمىمل/،ع،آلم*قي.عح!8ع-ء"ء2إل

مل/!ج/!ن9؟غلم،نم!ملمحى44،نميمح7!ميهمهـ/شفه،لىعءي3"هحح"+"ع2!ءلملإلملمعكلكهح8/!كد"لملم،لم

!ئول!ع"ءع4.ر

كا3دكثه!نم9،لملم/،ي!فلم/،،لمحء3ملى*نم،ملماكا5حلم34/ءلمح!لمهلم،4ععء3د،ي*

لم4ينملمحءلم!!ك07لمععحع33:)

م!،/يلم3

لمى(!43نم؟لم

س!!تلاك،30")ءكاس!طحل!كثلالأ*اك6،اهل،ا،تماكاتلأ1113ول)ةث!!"4كثلأما65،ولالا3!ا

"!!س،.أل!أه"غ1كلأ9!4هول41أ7أ3أ"لا!،كث!أ41!ل،لما"ح،،كا*ع،6*9(طلاهم5حلأ!3!-

،أ"،\7ة!،!"لاا!ك،.اأ!ة8*؟"ة"الاهما!ك3لما،*3أ5،ال."4لأ3كلأ!س!"*+3ح4ةلا،

،،أضح0).4؟،2،؟ءكال!141!ا4عأعحلأغ!ثة*كا،)،لاا،عط!لا.لأ،66،ة،4ع،.ذ.!"4"لها!ا

لأ):،لالأ،،!اكلأة)15""قما!س!ل*أد،.،،آلأة!!ك04آ5،"ة4لر،،كأ)143!س+ذ!ألماه5ط!كحما*أم!ةدأ3

(")!حل!له!حكه!8*:ءهع+ولع"،023آ8عحول3،3آ"ء4حولول3ح8،**ثول8-،29
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ث!،ةكاتلاال"ـهص!طلأ!"3،!*4حه"35"لااطىآلا"!لألأةكلأ4له!3*لأآء3"!م3لأ4،0ة3

*لأا+طه!ه،!كلأح5،*أ!ي،53،ط!ملأط!س،!ثلأ7ة*!!*ءله!*كثلأء4!*4"محعكا

لا+4!ملإح"ة3"،،أع8،!4!سلأاه"33!).،آ4*لأ،ط1ع17ة36"ة،3.آ+ولأل!ث!م

"!ه-،كأعط،.!سآ1ة5ه"!ي؟"5،،"0،،8"."ع*53ع3،طالا!"3،ط!ط5"لأ"33!كأع3

غ؟*4،1150،!ثا93لا1،!س)+ة"!5كلأ4ث!حةطع؟0،4ة3هألث"ة)،،!س"4!مل3!ك4"آ

14!ك،ا95!ث،ط!"هام!،هء"!م3ة"!ا!م3*،درا*ه.عكثلا*آ"كلأة3حلا4+؟ا

أـه!ث!م+لهالاث!لأ"ال!ط!سء4ة7أ3ولءذ"هيه*أال3ةه""3ء!*فى""آ!!!ث!*،.ه+ة

5ع!أ"!!،4الأ"ة5لأالم!3س!)ول،3557ل*!هل!3"أل،آ"هآ،3ه"أللأ4د"،!!عط-!ه"

أ4،4"5(،"3"،*!كالأ،هوللأ(4مم!!44ة!آه*5،لأ03*،أ3ء"4!س"51لأ"3"*لأا،7

ح*ة3ا!ي14،أل5!"!ة"ةالاء*ع"كلأ"ء*ء*!ك+حلأ"ا3ح8"،"40!4ع"08+!،

كاء،ع3"6حة"!3"!،!.

*"كلأىة"!اط!م*،34لها"!مأآط!س3،ط!ك04ا2لهء7،ط40ءممر!سط!ا3!كطح3ة*

!اا!أل،ءأل3*53كأ4!ك93عة3لأ3كثلأ40!ءآ!ما!ا!ط!ك"اككهـط4،،ءط3!م!4الأط!"

أء*!م48،"04،"53وله3ه"*307اسآحآ!*الأل،كط7!س!4"6أ،كا!لالأ"لمكا.آه

!4لا"ذ!،لأ*لأ25لهلأ""5،5،*4!س،لأ""،مءول،ء13ذلأ4(0أط!س3"4+*لاط!س!ث5الأ

!ج334ة"!اكك،ء393،6!4،"عط)أل7!ككلأة،"48آلهاط!س5أ!لأةة!ل"أهآ*94لماهاي!خ!73!م3

51آم.4"كهـ"!سألك)+ة،!،"أ5،ءولهلأ،08.*آولءلأ،،53لها،س!ككد!3*5،!5

40.آلأام!لا1*!لأ*حكلأ6م53"أل،فيالأثة،!*كهـ.4عكلأ!*أل،4!س"أل!اة2!س!*أله*ع

كثلأط5!لأا43!سا4*أءط5،؟5!"3اء!ث+آح""!"*،آله!ط!س،*!2*ل!53لا+3لأ"

"!4ح"!األا"ح،مماللأ4!م،،أل+،.،،341غ،)4ءح*ه+آءاكلألإ"3لأ*04س!ء؟،!ث!مملأ7ع3!

3*4*ذ!3)ءاةولحا*آلا40م!كلأط،،لأ"*9،+!ا12ح،!ثعط+153ع-*!س"،"هول!س4

"ج1"،ء،5ا!45*لأس!لأ"ل!له!4!س؟ذ،"4افىاثاكاللا5!اس!ث!"ول(.4ع!،.اع!!س!ثة"!+.

أهل*!اهآل!،ء3!سا145624!س،.ج،0،5ح"ا14ع34لا،.ح4"لاهول،+خ9ة3،ألأل!أ

*6314،*أع4*لأ"ة.،حث!!*أ53ك!طآ3ك*عح!ل،+*لوآ،1ولهطاةكلآلا5؟ةول

س!ك!*3!.آهس!له!"كأ2،ةكلأط!4ع3!لء،لأةلأ4ه*!سك*4لأأ"ء2،ة"ة،م!لولهة14،0!م

،(كةم4آالالأط1401!ك3"8أءث!7"،كط.دحملاع"53لأه+"ول،!أ،!ثاهلألا"5("،ع،

ا!ثعح4لو،+!س4،ة!كلأ15،ءكالأ"س!هم!كأ8ولهلأ!3*آم!"!لما+)"حط.143!م*"!!اك

ا"*ع105لا5ة؟،،.لا8"،ول7هةجح،4!آ3ط!كأ"*!ه30اعكلأاأط،كاتلاطح4لا5"!م"ة

03ا"ى3كلأة!44اح4.+!3،ح8اط"س!،،08.ا!ال5كاه51*!7ه!هلكلأة311عء،+آلاس!

م"3لاهلمله35!سأ7!ك3م!ث!،+"لماه*!،،ء3+آولسأ4034*لأ3لإ71*؟لماهذلولفى"04؟

لع3لها5ح4آ"ة31،فى3"5)ا!ل3ءلاا،لأإإكأ5)،57اثة8،0!ل30793.1ع.لأإ"!ة
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"9ةس!أ3،ء،،كأءع357!س3!"!!*ه!43!)لأمع!!سلهأ!3هلا3!ثلا3+*هةلاه3ك!ءكال!ط،"

+"!5ع3*1،عح30،ه"!.11،كاللأال!ث!مم!!ل!ىع3آءلا"3س!،+س!*ح3"عء*!،.-

كث!4حا*!م4ةكاة*!3كم33!س4،!،"4ا!!ث!سط1،مك5ة*!!ك5،،ىحء!،ء،!*هلو3-

ك4عا941،كأعثال!.آ!"44*لاط+ةك!أل!س،.هح5،ا*"43،،،!طاة35،"ك+0،طه"ع-

،ة1،"ةااط!م،23؟امحعط!س5أله!تاث!س!ول"ه"لا3.

يكللأحمع،52.ع5ة*حعطكأة5ة2.3حح38*!سط!4ذ!سط(أ!،آ3"!س3!،ع-!لو!3!

8،8لا33!سا7ع3*ك4ء،،4!*ء"6فى**ا*ءك!*ءمعكال!)،ط،كال!2!!ثك7ء3!!عسذ*"ي4

إةلأ!5*هآ،3*هةههك!ولك3ح!ثة*!"43محد،ة3+*44!3+،أ،5!ط!س!ع!س41"عول5

كال!ة،!ثا!س!،.5،"!لأ"4ح!صلماط.آطله!!55!ثلاه!ا،*3!س3لا53ص،هلها*ةألأا،الأطلا

14!م6"س!*ط!س454035،ولط!س!ل!جول!8مكاطلاس!!ه"8.""ك!ةث!كلأأ!ط!لأ+مم!*س!51!اا

!"04كثا3آ،.!ل"6"،0143لا3*+ل!أعىف"."ع3،1آلأ3!4"س!35لو"4،ت،3"!ك**"ةلو60

41!لا"!مكث!ةا1+!س!سهماكل!ةطلا4ع،حكلا"،ك!مم!!س،.ط!س!!لأفى!مط3،،!ثع"430،اكال!ع*

لاةة5!*أل"!حس!.3ى،.51أل!ث!سس!)!*لماى!35!ء،*اك5*ه،لأ!3طس!ةطكلآس!*ألأ"ك3

ط!،.*!صلألة"!،3ه"6،!ثآ3ح،ةا*ة!ط(لماهم!35!س3،0ء+!*3لأ5!33آلاط*3

"!"ء!م،6!هاك،،!ثلأ!م+ء3!ط!*+!353!علأ!كلآ!4!سح3ة7ع4آء!طلأالأ7!س،.ه!
3!س6"!م*ع3!ةلهأ"ه!آث!كث!!ا،،فىطا!33!ث!7!لكط!مع*!س!،.3"ع4؟همكلآة14وله،ط)*7ة*؟

ءةثكآء،غإا؟!"*ا،"ع!،7ا*ح*هآ"لا+"+"ح،،!!اكمثال،.اك!3خهس!*لم!"*،3عاطلهة

4خ"7!سطع!س"ع(ساة+*ءح4"4"فى*"الم!ث!م3!س!لا4لملأا*ءالاطأ"!س.7ع3لأ!،،+

4!5محعكاا*"ال!ألا!!س4"3،!ث!ك!طلما"4،!*حع،ء"ا!ل4340كاص!."ءث!لم!ءكلأال

*51فىل3ء3*"فى،(24ع1،0خ؟*5،0آ.+!اة*ه5،،!ثة53آ"!لو5،(طة"!ذءلا*ةهء!74

"4خ".س!،ءآس!"!سكث!!سآ.!مج!6!س63ع،طلاململ!لاه5!ثاوله4"!س""،83"الا!س4ا"ألإ

"!سا!*4أل!ث!سلماطحم!طح.58كالماهط!لافى."طآ!4،!سل!كث!3)!*!مة."عث!!4!7؟عاء!4

.آه*4ء"!ك"!لا4*0،.ا!ث!5أجكلأط014آ*0،.4!لم!لال!ط"51!ل5،!"أل،4!،

!ااه،لة*ألآه3493هلمل،+401كا"س!لأعلها!"ةطء،."4،ع*ةةا*ءةمء41،لأ،0،.

ح".عح!لا،4.آعأ!ث*ذ،4عك،5،،!س*!ص"آ"*ه!س4)ءطلأ33*!ف51آلا،"،مي31لأ

"،؟اه"أل!4!م،دحمكات!طة"ح14حأك،،53!م3،ق4"50اء4لمله3!ا!ث5*آعح+3،آ"هح4

3!كا1،."*أل"3014لما!م4،"!س3ء!هل*!ا"ث!بى!""كأاآح".460.ذ!كعلأول

ثأ55ع"،.!م4لاث!ام!4ا"6*2ل!351!أأ!*ع13لا4!ول5!أ!س"ال*).4"،"آلاه507ع3-

أع!،آ13،،آ3كلأح3!أ!،،آ!4،،1اث!كال!40!س5ة3ع،4ع3ك7أ*!ذاألا+)*!،ة"*

*،.ـه4ك!ا!ة2ع4ه!،4لأعة،.*مهـ.ح"لأفى"هم!ء،!طأخه"51*!س."4ة5ة3"!ث2!س5لأوللا-

ط5ا4!"ها)51لأ"!)اا!!ثعلأأهث!3!(ط!س35"ةي"ال*!سةاأة4!له!ح3لا5!

ألك!ثح"،"4!سأل3ءه!م!س!م4ح4مأ!*533!ك"أل!س"ح!ملمه!!يح03"هة،ةآ)**!س3ا"52.ةال3

+*4،5*!مم!لاك4ء،51)56*!ك44،*ل*")3ء3ة*أ"3:"ةح!ث*!س5لأ53دلاة

"ع315ء،،*،،"ا!ث!ك+!ألة2،عأهألط*،"!م،!"أ!"م!3"لمائ!4!س3،!"!ااكا3ال!مم4!3

03184ءة*،ه"!ح"هاةك3لأ،"14علأطا!!كعح!ع"لاة"ه!س!.كل!طلهأ!م*!ك!ع

مة"6!م!كل!س!لأ!كحدا!آ4!س،.!لاك!سا!ك!س!سط!"عآ30135لأ1،3؟ءأأط!س53كاح+!س،+53لأ،

ا!لوكل3!سةطط540"5،س!ط،،!ثلأال!له!ك140،اله!لماطىث!ح.2ا!،ثل،له!**حأ!3.43"ثعة

يلأ.،ك!7ءس!35م!كلأحء*،ح35دا!،لألمادأ4!سه*ا"س!دأكاء!!،-303*5،لإه"1

4أ"ال،اس!3"04"!ث5لأ3الالملهأطلما"*هطة"6اور،"6!"!ث!4،.آلاءكامأءكأ

لع3لا5ح39ء،4،دا"40ة*3عص!ء3ح!آه4ة5"04طلأع4آ5!سه*3لو!5،!*،أ!ا
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م،آجىى3ال"9،،،كاءله،لم35!اكلعلم"نمم!يءعكلممهه3ء!4*كهـؤ،فىىء"4لم8ول35
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4*،!للمةىحعلم53،رله!ي!ل!99""دنم،/3لمءل!نم8!ع4نميهكىملح!ى7!،اكى8،03!!ء"ي-
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لمهلم8علمحف!!علمكاه!،م"عملم،حىم!45*(لمه"ءكا!حلمء"ح*.!غ9،،لمكلل4!لع!عء!ع

5ءى9.ولع44"،لى"يىلم،،ءف!"ف!لم/4لم*!نجلم،"ىلى*ء!لحع/ء!يقكهقحكهىن!عيىه*-
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")أل!كله!+ح9،"!ل،.2عول30!!س5،نم،.،!أ8لا7،5"!سلها35ذهلما5"3ولح3ع*!س،

ع7ء)*كلآ-033!ثة"،لاا!!لااول3،لا3،،410ع7!حلأكا،.!سكلأ!م3!*4طة3!ثءح3لز*ل

!سأ!م3*لا،!!كا!!ثء*"هط3!"4هله!5"احأ"435!لالماه!اثد!س*!"4،.أللأ،

2:لأبم13،!أة"لألمز،،،"!!ع*!!را!ا5،1.

3!عكلأح7"ءم!ة*!م!س4،"!،أ"ء345*+س!س!+،لاهلأل!آ!هلمال!3307ع،.-

أج،2لها*!،3115،ء!"!!"لأ*4ة،+"،ءا!6"عاطكح،لألأ6امل!3!،أ!ث!لا1!لهاهلو))2

دا"م!!1"ع!*134!ولألأ،طلاآلمم"أ!كط،لمله"ة"عة"3آ!ء"ح1*فى،ء"5،04*كلآ

"لا"اة3!ثع!ا4لألا4ع!لا4"ألاكلإكاء4،!3اغ639اكالأ"ع!ك!،"ا*1!س!عني،!"ل

حه"،أ2."ألح4ط3ا!ثء4150آ؟اه3لاس!ث!!3لأكلأ43،ألأ)اأط!ك*6*"*!س،.،لأ"أب

ة*اح*لما"س!ا،311"ل!حا!"ااب،احه،آ،"!م14ع،"ع.،لا،ع4"م!مبأك،*الال،.!4!ة،آ

!"ا،4،،إلكقهلأا7*)ح*علأ"9ك"5،،"أل،حآلهقىت3،لأط3،،.حلاولى!ل3+*!س3!آه*3،لا"

أ!عا3الأاا،*هأ(ه").ه+!لأع*لأعألك!س".أل"!،+آك!ث!آس!*،م!*ةك!ك!لأنم5،آ4!سلأاهط

ح"!40ا،ح4"،كأ"اء،5"ر)كلهـحاأ!4،.ك!لا4،،ىطلا*4!،ة)!!*4لا"ا،"ةالانا.،5

،+!لألااع،.،لاآ،ال،.،ذ!)*06اط،،اآعط"ة!للها13!األمل!،3!**ا*ا"16*م!!!س!س

،،،ال44*"،.،3)!ل""ا!للا"4،4.،،كأللأ،3،نم+،"اة"ا!4!س"أ34!لاك5.14!مم4ع!)"اال

"!سا57لأح،ل!"04؟ا.16ع"6!ل51أهخهلالماحا!ك،.!2،لها4!كلأ3حاالة،+ةعأل،آ4ذ!،ا.آ4*لأ

،،،لها،ط3،،ء،ع،.لما")!ورع15كام!ا3،حط0،1!ثع،.ة،أ/س!عء*"عثا!551،1لا،.

ول73!س،.!أ!"3130!لاء)ألعال34"!!ى"المةس!.أ!.آلاء3ك7.،لماءأل!س5ولة.)ث!355!ل،

كلأ"5،،كلأ3ة*قس!3""أ!ك*4!ا5،،*ءأيلأ!41،37+،ا!لالأ\7ة،*8.ة*!*4"4ء-

(،)!مي!؟مي*3*ه:31"ع+له!*ء2ء،،!حمولح343"ءةآولطم!3ي*ءه*.،23-،62



(،،)لهك!"لهطك!لا+م!!هى!مع!!مه!*".،ث!4

!!يه،1،عي*!دفىة!،ولء"اكا!وو9"28."م!!اك؟،"ةك"*ء.3ء!!ل!

ض3؟!ه!"1*ع!،"معم!هأ*،طل!"،شة،).

آ!"ع!كي/!محلمىلم33\،لمء!ء!مىءلم،ع!عح84ممحط!عكايكاع!لع3يآقىعيعء!

،،ن!لم4ععء3لم.ر

309*كهـ!م1ح).،!س4!7ا*!!3ولة2أ!!ك،ة*5لأن*014.لاح،ح!م3حة*!أللاه*

ا!س،67ح!ثة5"*طة3ط!ء53،2!ث!7!س،+عحهوللا5!م(،5أ"!س3ححلما،!3ح5!ا3لا5.

أ،!ء!4.!أأ،.5مأ،23له(طعحمن"5!كط!سم"،.!م4ة5*كلآءذط5طه،حء،.،لا،كلآ4مم!ث!،

؟/3"ل!ع"أد8،م4عكاة348ء،ط!م،53!سمن"،.اك،م!م33!ء3!سب4"هة!ل2"داه4أ!آ"ءحة5

...األلأل!أةك!س،ح،""!مط،ذ!ك!لك!كح!3ح!!!ذلو3لاط!3ولكلآه5،0!2،7!،س!ث!،0ط،-

348"،)لأم!آلا"!مذلما4!!ص!لأطكأ4ع3أل*3،004أث!همل!لاك*!،+57*ةعك!.لها!!

،م1خ"*لأ!اة5،!ث"ه53احع،.ة73!ث!!ما!حمه3لا!لأ،،*!ة*3لاا!ط!سلأهـ+3ء951ةم"!*،أ!م!

16)!4*7،!39س!3.آولهح،5س!ط،"ر!!3حط51س!ط،4!سككاه5!م("..ىأل!ث!م3ال"!س3ة5،0

آ،،م!+ه!أه*!لاة13،0!35!ملء51"357!*ح!م3)"هو،5(!ث!ي4!"،.،ء،،ط!م

1)+"!م"،ة،"أأحمأ3آءحء*5إةل"!أ*هحاح؟!*4!ا!س!!!"3!س*!ل5ءط+،53!ك!ث"*.

ؤ4.اه"!*)كث!ها،!ث!أوللأ*ع+ك!."54،م!طآأء+3"3،!ثح33!*!،،

41أ"ث4"3"!غول!،!!م!س**ه!ثك)/!4!أ"!،!ث!ك!م!**ه51طآ!"حه*3،03حأة!"8لانج

4أ5"ه"3(ا.!س.،ط!س"3هامل"!مةا301وله3،.3)"لأث!ح!ث!كث!ط!3ذول31س!ع"2،

،4!ع+،عكث!من"13"!،حع،++،ول!س!"4ك!م!34ع!سعطأ3!*!سذطلأ5!ولكث!طآةآ+!!،4

51(أ!"ع"أ3ة7حكاء)أ05،!4!ول*03!لأأءطحأ،أل،ءحه*3،،5"،"*ه")،م!*!س!ثك

*5،+.ع"!آه،هلهأ4!م،!ث35"!014،0*8"6!س،،!ث!"!،"!ث3+آي!كحكا*7ع".أ-

7"أا!م!!ف3"أ!ط*004،.ع!50"،!ا!سحلا!5حأ!كث!كهمة5؟آ،آآا6،!!آ!ة3،3لأدأة.!*،إ

!4ع9!5أط343!3،أ"كال!ع14،!ع53أ"ح!سي"5ة4"ع!أ!"ه""7أ!س!ثك؟!!7ع

لأعا!لما"،.ة!ك،اع!ح3،ى،45،"03،لأ،ل!!أ."ث!اه*!ح"،*!م!ثك+ه*!م،ذول4!"-

ة"!ثات!ة!4خ004،.!س!5"ه1،كأث!أ،!ثح،حلأ،4!*س!"،لماه4لأط،"!ث!ملأث!3.آ!*ء+آ

!ع"4،طع5!س"،غأ،ح،،غ"4ا!س"أهآل!أ"!ع4لمافى،.آحأ!كةأ!ك6!س5كال!ة،!ث،ط15لأء،*-

"!م،+،!)"ه"!ح؟3طهول141،طع"أ5ع3!م!م!سذ7ع!س4لا،،)".!غ*2،4!+فى،،ع1.5

!سيح)ح5أ!5!أح!ث)،04،!ة*!1،4ع3!حلأول4!أ!!سح!،!!س،+4!س!آ.

"!م!اأكال!عطسص4!س،/.عع!!ثا،س!طا*!سا،+ه!هأأال!*5،آلالاه"،أل،4بكأ

!ولح!أ،آ355)أ،،،خ*3،"،آحط4ةهح!كعد3"،!ءول!ولخة،!ك3ة!ثة*4"ط"لهةحح(ل!لا-

!أح4ح،.كث!ةا!ث!4!لأة5!ث3"03،!ءطآكاهحءةع3ع5كال!ط5ك،!!سا!+ه*!،طع

ا!!ع،!ا!!،.ة!"ذ)3ثاك)عط8)*4*1*!س!ط2لم"!ثع3فى!4+"15ط5)لأآ!طك!53،

،4ع+"3،"ء)!كح4ح.،لما04،)"ةأ"ثة)13"هح.ةآلما!("!أل!س!!هلط-"ء،اس!6"،

أه"ة1،!*أء،يع5!ي4أحه!م5ع53ط!اأ5،+!1ك*ةس!ط.،!لة3"هح013أث!5!38-

7،عله!"ة!5ط!5*م!ع!اا*ة44*كث!ه"3،\ط!!ة*ة"ع.!*ه"!ح...

دملممل/،/ذ"9مليف،ملرحمل/ملع7!علململململمءكهعلمححعيء4،؟ءعغلمكهىلمهقى!كلقميء!كءمل-ءه

9ى*نم2ىمنم5،،،!ل،مم"؟،"لمكا!رمم!هوحنم*عج،ء"!ى4نم5حع،؟ح!!ك؟،*9ءلمك!هءلم

ىءي7رفي7،جغكه.7+/،ي9.علمي37ليلم،د4ىح3!ءلملمثعءع!لي3كهع،لمممءلم7لمق،ل8،9ء-"ءح+

غ4كهأى8!كح4لملمك!لمع34عكا!"غءلملم4في!4ء!.)

(")4،ع!ع*5*ه:ء!لو+ي"،هكآه،8ءح83ة3آ،ء"ح8ول3ح8و**."6-"7.
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+!س)+حلأ،"!!4(!حح54"،"!ق4،4ع،!.آ5لأ!!م!كآ!*،ء4آ3!ا،آ"آل!ح5*،8.

كال!*)+34ول3طلأ!"56،*!3!سح،.علا*لأ5محا33؟!"4طلا!آ+!"!كا3"*!س*9"لهأ5

3أ"لأط،طح*علأا؟3كال!ةحعط4!م313م،،ة"ع3.33"ألاه4"8لهأ!!س3ة3طلأ*ءله!33،.لإ

،هخأ4حلما"!حه"53،"04.

،70"4ع3!ل*،ل!"04م!ط،3ع(5،،حح!!ح"كال!هل،"،!ل*413أ")*ه*!س

أ،!4ذح7!سولأللآ!4ياهأكال!ة1443"ك!لل"ة!،،"5،+طة3ث!(ول"!س،"،3!ا"8!أل،!*4

،*س!!س،"ع14،54)ه"!كآ+"0،.14،ط8).**،!لأ،1،،6لوع!لاك5،+4!سآ+،ط3!"!س!لاك*04!م

ىم"أ)!أ".!،!!س،*!*!س"ى،+4!ك،،؟آ**5*الحط!54!مة5!لو7!5ةطأ!س!"

4أ3"كال!ل!،م!!،لماا!*!*اكأ4!ي!لع!س،،*ع7،5أداطأولخا.،لماء،)6ع،3-*هم!*ة

!ل،+ع4ح،!15أطح(11،،*3)!!سكال!ا)أح8،3"ع!س!هء،!!س!ث*ع4!س!:!مه*ممأة!ا"ة*!.

أ!!لط!س4!ك،5،+!س!أ+!ك4!م"!.كاحع،هة*س!5لأ*ةآة*!س....!اللة*!س!تاكثم!كا!

ه،"ة،ء!/!ث،6"3،غولةس!لا4،أك"37،26أ*أ1،7ة"7-ة013"عكث!ث!ي!4كلآع*ي!!أه"عط،

آعا3ة3ع8،،4!م،)!س3!ا3لها"ااءءة4،4!م+!،!س3ألأ3)،ء،،!م38.34!*لو!ذط3

*4106ح،.!4ع)!4.08،ى5ط*،آألما،!ع،*3،0أول.لح3لا5حط3ة3لاكات!!3ط5،"

،،.+ه!3،آ.!ة*31*هكال!ط،ط3ن،+2!"*،!!سا!)ه!مل3طاآءآ!24.!كا!لأ!سلأ"ث!5

!آلا!**"5لهأ""هدأ!طلهأ،،!حك8لو"ألا"لا!طأ،5هال،+10.3".ءط(.4!،ة5

،آ!لا045ة3!ا50دأ3لها!س*!"."ط!س8.!،3"5لاولا!هـ+)آدأ3ذ"8طآة5!ل*لأداة

3أ"ح!ك،.4ع!ثلا"6ة)آأ،ل!15ا!ط!م"6!،!ط400،،ول!آ!ث!ح+!أ!م3لالأ،ءلاط!س4حة،،7

!،.عك)،.!س،.*!(!ع("ة"7ة!م!س*5لا*،53،،ع*آ2،5ة*ع3ةء3هحةلألأ،،).7.آء

لاذ5مأ!3س!ث!،4ء"7،"س!4()15لأه*34"!ء4لأطةط5؟ه*3!33ةه"،30

14!م،+!*(*!"!ث004)أ3،!0،،3"،11)ه"!هاكلماحلأطلأ4!س4ةلألا"*6(5،آ!ث9

"44!سك3).!ئ!!م!ث*!ألما3ع(3510*،3.ح5،"1304!اك3901+3*!"،)!!ك3"

،83*3"،3ح،.ح3،يا*إحة*ل!5ة*!م+*لا"ة5*كث!،"لهاأ!ث5طلأءع"اك،طلا+ط

43ءللآا!!س".،هآ.*5لأ،آكأط"محم3ظة*3م5س!طكأ"034،س!طلأ،ا!سج!ث،*طك!ح9آ-

3*ة"أأ!ءس!طم،)!س5.ط"حيس!وله!3!.ع3"أ!س"4!س*أل4!اش"6ة33ك!اح5،ي!طلأ

ه!4ح،*3ول*طة،0،5ا"3.3،أول"،!!م4*"هكلأكث!ةأط4،*!"3"هلأ،آ.ه*1ط"3

!سفيلماك)،،أل!ثك،،!ث،عط"!،"!م،.،ذ*)2").ألبزا!!ثع(ا!س3كالأهع5*كاأهع3ع3آآ!ثح

ع.،ول!!!،51.،لماه.4"ةي!...!ولط50لأ!3"ع3*"آ4ع)،)،!اك15س!ط،آ5،،،!6ع

س!،،لاإ،،!"ذ!أل،،،4*آ6اأ!!س..،عث!،!3!،.ع،،ع*هغ،*ل،،"4!م"!،،عط"3

3ا.ع*،!م،."لهةط!).،،38،.ط!ولهث!،)ك!أل*(ط!هل4ء،ءسأل.ع3لماة.،ث!335ع،آعط(لأ

ة5ه*حمحم،.!خ!ل"5،"4!!اك،ولك*3(ععلا،!30لو،"3!س5(ي!"لدالأ،ع*ول،*هح

طكال!ة!س4كاث!آه.،ذث!3عةول4أ3"،لا،حثوله*)141ع38اهل"،!هل!م5،م!ث!(!ا53!لملطكال!ةله!4

،"لأع!ا5430*،"00090

(")"ء*لأا،!ة،لا*3ح،33*ولححاك،"!س".
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لأ"لأ37!ماأ3،لماهالأ*لاة9لما!ص،هول6اطآء"،هطعلا*4!س،.5!وو4*ة3لماله!4!6*!7

3،كأ،ء!!ي)لم!4عطلا5!ة3آة*!"ة7!س!2.ء"أاء،حح3،ءلأ4!س!كة*4(8.ح.لاأ

!ثال"أل*"لألأةاط!وله."لاس!طا"8كلأ+ه!عىم!س،.!سكإأ*لأ.35+!آ1313جلما

،اث،،ألمأ4عالأ"33من،!،أل*أك،7!سآ،.ال،1،ال)*عب55،!ل14!س63،3!،"،اياكاا!ثء

2،لأالمزح.،لأ،لأ"أ45ء"لأ3!كلأ،.ع!م!سة7"عم).!ل"ال4ح)".لأ!ط.....

،،،.ولط"3،4ح!).!ل4!،.،!ع30،ى!س!4"**،ال3!س!"43ال"هحس!7لأ!س!*،،31ع

"،*ح3!س،"كلأ!س!،ح"اأ3،ع،!"4!علا"!هآ!ملألعاع3لأما،53+*ه!ك!!س38ه"."لمالا*،)أ-

لأ!كه!اكلأ!33لا!ول!عط)2لا"؟"ذ!س3لأ!،س!كاتلأ"كأ"طع53لأ"5،3ح*ل!!ث،*لأ3!نماا"،أل"3

!س!!س،."ة!!ل،.4*لأ،10)!ألما4!س،"س!4أ!ط(م!كاللااث،،3،،.،ولح*أ،كاس!ولفى،"

7،5)!ط1،حم!.،لا،!"د!كلأامل"أ(!سلى،ه*!آلا3!س،"(ىف(*"س!5.+،كا،،ولط"504،

!8للا،،ةا،4!س!سه*4أاةه*5،ء!ال!،*!ث!ملأاة*!،،!ح+3*ل93لا5حط،+ذ3".

ه*!م4"لأاك!ث!م3+لأ!س*!س4ة3ءلهأ!ول!كلألاك!ط"404"لأ،؟"عة،3)5!مماتلأ"لأعانلأ

4ة!س)*).!ص3ع،ك!،ءعطلا"*!،لو"+طأ!،ءةل!س"ة3!م3حه!سام5،،ط!مه.ءعثم،5

"4لما143!س3!3!،كال!"53*ما3لما!س"!ةولس!ث!"!"لاة3ع!"4!م3،!م!س،أ

*!لما!3!ك،ى1،.امل!س*!*،!سه"6!اعا!ـه*آأط3"ء3!اكا"ع3(ةح5"!سء+ا()أ!آس!

ة"هول،*5(ءآ(ول3،*5لاة3،لا5لالا5أ**05!3!3)."لأ،،ءلا35،،،*د!*1)،(!يكلأ
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4لو"43ـه!ط3!،،طع3*!*4عط3ة4ع،3عح!كار،آ،أل!3لك!"!!3!،30ث!ء،كح3

+5لأ5،ع3ة!5،!!؟4ا!سه*آ!.!*"ةول!"لالاهطلا3!سءع!4"لم!ط3،4ء،!*"

34"لا4ح4،ه83*!س34*لماطع!"طكث!5اة7ج4!آ!طلأس!!ولوللأ4"طلأس!أ"أ!ا،ولي!س!

\*ةث!لألا4!سذ3!ث!"45!(*يلأ،،اة7!س4آ!ثطمم!كام!7،!*4كات!آث!طحلأ!ث!كاتلا3ه!س7!م3"لأس!

ء05كح53ع4كلآ4"حطلأكلآ35عحلا3،ال!هلا5103*س!ث!لألأك!ث!كاحكاص!كا!7ء3،ى).!

مع4)ا!4!س"اث"*!م3عة3ة/طكث!كاح"!3علا.علاس!4")!!ل!ث!!ألأهل،6ء3!سث!كلآ33ع

طك!م!"3،8!س37س!له!ذا،اةلأ"3035!س!لما46ناسكالهألأولكاه!4مأآ!ث!،3كات!53ط،؟لإ*

5،0ط/!س433"محأ،لأ!علأ5(ط!س!*ةطههح!!*!33هـطلاءلهاسصلألاءس!طلا،كاةلأ؟ع

6ع*!ا!ة4لم!9*ء،طع"6طآ!عكا!"!*4ح4ع!س3!س5،!*4*ع33!ك،3ء،*"ولع؟ثه"

3*4كلآلأ!ح،..كد*4!اط!س،+!كلأح3!س3الا"ه!س*ه"ط3كلأط5"!"أل"*ولء!".،كطع

"م،004لالأ،!ث!سا!ثة،.4!ثلاه013/،4!س!،!3،!*04،!ث!س35؟لاث!لأعذة4،طر

"هول،+،"كة4مهم!ث!"3!لا،ا4ح"*اة،ط4لماء3،!*4لاهط!س33آ"؟!ثعلاس!م!م"آ*!،

11*انم5ا\!ثع33"ط"س!الأء"حعلأ،لمله!4ه*،أل،،!كاوللأ4ع3!ك"!س3!ع*ء5"4)آ

،ءعملأا*هه*!م!ك!طعلهعكلأ،كا!لمة!ورء،"4"*!ث!له!لأهـ3!ه*!ك51لا"اعطلأ!*س!ولكل!

14ح!،ع،لاءا"4ةع.!ثكاك،ط"!عطا!!4*هءولطآ"ال،550!كالهط،3!ك!834.

علالا،03"5،.طح!*ذعط،يكم،!ألل،حم!(")،ا!*34ح+أه*ةأل!ث!س!!ـه،3*له!4!*،ا

5ه*!*آام!طإط،أكإيط-3"الة،"ط،3،حهث!3!"4س!+آء5"ةلأ4!سس!طثلأ3،3؟كاهث!غ

ك*!3!ل+!سة*آط9،"ء"53،ذسكا*ص!حة!ى!"!3ء"أل!سآ1م!طلاولألو)1153!33فىط9+

!*445!!!لا"هعكط3!مم!ما!3!*ة"ألأل50،لأثالأ"ا!!7ع3،كاح!5*"ح"ه

!"أل3طع53،*!سأ5،ورئي"4ء*!مغ!كثلا!*!!ك!م!،ء3!*4!،43*لأء*!!5

!3!سذمحكا،3*ء!ثك،أ!(4!س3!س"6!م*،!33!طكاحكثلا3!لكح!س3أه"*"أل"!أهل"ح،اك"53ظ

!ك!س3ح".!سلك،أل!لا"!،ط!ي!3!،لا"3!*4لا4!س3!ل3"9(!هل3!ك5ة*ء34!م03

!*4لهأ4!م3!سكلأ!ص3!حط"3!أ!8"اكحلأ"لما*ط!035،*ءكلأ*م!كلأ40"!م3ع

لا،لما*3،!"4"ط5لأ)!محهأحاهاكاه!كات!هاآ"لا3م!،لم!*"51)"أ!مه؟3*ملأ،لأس!ث!لأ3!+ج

،"*"،+أط!م5،د!ثع،.5،4عه!/أطع397ذح!*4مجط7لوله،لا،ول!4م!6لعأ3!سءغهم!"

م!أ.،.آ!لأ"03ألا6"هكث!4هث!كات!*دعص!*مع!لأ+ء431!س33\حطلأهذاك!سء،م!طل!3ة*!"!

اح03!سلأطزأل"4،"!ث!س*5ءع*!ص3لأح!ه*!س51*ك!ث!\،ط4"ع4،له!طلا014!س3

+)ء+\ولم!الاءكاتلأ4طذ""!!ث!س"!*لأأ!ألعط43*كلآه*هس!طلأط**ط51ع!لأ

7"كأج3!*4*ء03!كلأم!،"ط!لومك!3أل!ذ*طم!طدأم!33*كال!ه!لأ4له!3ه0735!كإل

ة*!طء!أد!كاول"8أل*ة4!آ.57ع3"ة!،طعطدا3آ*!6*!6،5*لث!ك!*وولا

كاتلاة،4اة!ط،!س4!س!*4أع3،أك،*4"ث!لاة!)"!س!،2ى!**ال4"لأطه*هال3،

(")".ع.،!ثع53حط!3"53ءيلأ"!ول!حط!"7محع5!ح*ح.
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!كلأ33ة*!3طلماا1-ح!)ر3ثلأآ،4هولالأ"3"كلأكا،"لام!*،4عكا"لأ*4!ملا!سط،5طالهه01

"لأس!3ي!اا437!س*ةال!!م،،.8"الطكالاس!ح5،!ح3033كاللا53ط(ع!*ةيلو،*!ا+.

،،!ك01!"414دلما3ط،،1،،ع15!!،"34،!ثعلا"ه*ط5أ"،ه!ل3!"كأ!

لأا"حكلأمأ!،4،تمع5..،"4فىأ9ك!م4!)ء،؟4!معكلأاءكا!سأ+،ياأىس!ث!اح3،9يخ؟إ

،نما"4لأاطع1،،05،"ولا-!،15"3كلأ،*س!!ملأ+!،كاغ!!سلأ،احا،لح!3،،0

!*4"اعاط!س5حل!ةح،4"الالا3"ع،*،!ل،.*!صآ!ككا!أولأ،ةااله!4،ط*كل!ء

لم4أ*!3!ح!ك!ل3ي!43!.كاولألط.،!*ءحط!سه"6+!"4!ي4لأطأ!4!م!**!ما،32لااا

"4!س"14!م!لأعةس!4،لأك!ط!،3،!ل"،،51!س3؟آ4ءطدهمك*ةطلالأطا3!كاللأط!31!!ر

4ألأ""هس!ح+،."ة*6.ا""!،،!ةآ.5أى"ا!مط،*!،عث!إع143!ا*لأ*3كاذلأ؟"لما*"

4أ*،،،36،"،ع75أحح5،ولاء4!،كأ"4ا!ث!كلأهةح!س،ء"ا8اة،في5!الما(/!س،!ثح؟!،،)م

هم!"!سلا""ه!3،م!س"لإ.،،.6!طلا5أ.!ثعكلأ!ث!عا!ل،ث!كا!،لز53!م،ولاطلأ!ل،ط،.!سأ(!ث5"ت6

لأ44أح3!،س!(01،ما4ا!س*،)"!ث!طاح،غ،؟5أ!*!س4،ىلا"لمجه!ا،!!سحه".4ة"!ءلا،4ج

4ع5ة!*غ7،أهول،ء،ط،!س،*آلماه!"4للأا*م!لأ!19،،اح،"3."5ا!405عكلأ4ء"ع،.!س

3ءلماأ8.!ثالة"ل5م!اء+أس!ث!ك35،!لوع!مل،ط!س،!هل(ا!م،.لأ8!ط(أ.+.)،خ""!ا")

1405!كلأ4!لكلأ!س2.ع4،أ"م!ساوللا4*لمز"ع37!م35!مط9،،35أ8."54س!ث!،امام!طبءا

ظ5أ!لأ"4!"ول5،ا!مح"،.!ة*!15،ط!ك4أ3"05ة،أى*3!*ا4!حح5"ه4أ*+

1401!ص4!"أ13ككا!3محالها5ه!،اعمآه،/طحكاء54+،س!ل0،لأ"ولهط43ة4!لي*!

333أكأ2،عا51ءآلمح!.أ"ول"ا14ثلا،ع.

4*ث!!ث9(1.ع.ا!ثحل!"!عأ)ح5،لألأ"3*4!س4،4لأمأ!*هول،ط"ط!ل*!؟لأع

ملأ،3،،!"!!س،.**4هث!كاللا6"!3،ل!+،!!ا*م!*،ع،أة!!4!طاط!سأ،!33!ث!أ،"!

!"اعة،*كلأأ،"41ع!51،ط!س،")،!س،!!كا+ك"كلأ504هلا6"!"لها16ج

!حح،"م!كا!،،5!غلا"ه"ا؟"،4(ألألا"ى"أل5،ح،*ألكاللأ2ك5اطه*أح104!اطا!"أ"ا

ا"4ع3!سأ.آه،43!سع"ح!".5،!،اع،.كلأ"ةحط"+كاتلاانم3،ء!آ!م!م!سة7،ء،ط!مهلا*5،آ.آج.

*س!ث!"عطاطولهلا"3س!.،م!كلأحأل،أ*!،ه*!م،طلوه،.14!سألس!كثلأ3ع(هح"*ح3ع،1)

14ع،آ.،،غحع5كلأاا!ث"ااع،.!احة،4-!سكلال!ى،.أ"*3،ا4اك!4!سأل*ا!!ثكأ"5("3ع*-!

ع!!ل!ث0،4!،.!سأل،،"!،!!اكاط!أس!*4481،لأ!مه**!س،.!!"!!س،!ثع،ء57ى!

،4ح،ء،اط9"ك"4*أأط!6!لا!!ي7عالالا!ا،،،2.5+9*ر(5!4!ك"5"،طع،..

4"طهـدعطحه+"ألن*4!م!،ا4آلأ3لو،!أ*!!س!ح!ث4،"أللأعث!االماه"43آ+عفىع!كا

اكل!كلألام!كلأ5عحلمةه*03،م!ثالا!3!ا،.آس!أك"44لا3أ"!لمح!انمحط*ع.8*ذ*ع"كلاأي7+

3!أ!ة"*3)هما!4عا،نمد!عا10،أل"33لا3ة"يح،"كأم!4*،34آاعكاتلأ،(5:7*ل!ةلأمم!س!3

،ة!4!ح5!اكلألأ!طكاكا!لإ*،*"علا4!س"،،ط!سألحأل"6!،ه!3،!4!س35!ا،لماءيع+-

3"!4(ا!س!"ع!،!3،61،+.

طهـ!كا!ط!سعاط33عللأا!!س!ث5لأ"أول5*3ة4*ول!5!4!كء*لأعاع"،،"!ث!سعذ!.

آأه*015أ!4!!3+اا!م،ء"،كلأأعثا!"هولط/!5لا،آ"حأه*ا!س4لما*15!ل5آكاه3؟-

م!ا"داة*ه!3!س،!3!أ،"ع،،،اغ*4،ط!س!"!!سأ5!آللا*آ40""6،،!"طح

33"هأدأد!ع،ل!آ"ع!5اك.،مكا!طكهلأ"س!41!7ع4!ا*أه!"نى،،*!*4ع!م4،كلأم!،

3"،ا!ث!لأع7"عس!طا،"*هط3"،!5!،*!س3*!)ا(")*،ذ7"!كعأطمك(5أ،،لا،ا

،4ح!س!*"لو3"ك*4*!ألا"ول"!س4151،.ع33ح144ع3!ص"!لآ.*3"،+لو*،5عط،

(")ذ.ح.!ل!ث03ع"ط5!ثلا7ع*5،!لولح*"هح3،ء"عحه*ع!5ع!؟!3ح،ح،،ح5.



!5*لالط"مهم!ع!قله!"3"!لأءله!"!!*+كلأم!ط!سك!"!ء)7(

س!"!ء**لط،*ولسصكط*ءئكهمع!!*3"ءلمك!له!"

"/!ط!ثص"مك!!+!ثصله!ي"كط"كلهم!*ش"*

،"14!س!م("،لاى،.؟،آه"4عطيم3،!*4ة*،!ثع4أ3ا.آةلاحا4ع3!ك51كلأ4(ةح!ثأ*

شافىاعا4"عط!ول5ة13"!"ح"!)،"ط!س،.عكلأ،65!ح!س،.،،غا*!"اط53كاس!*؟.3ا

تلأ405!س"،،*!سكلأ3اغ!!!سط8"6أول3،!"4،طة5*"كا!س4ك"الا!عةأألماا،ا.10

ىمك5س!ة"ام!ح!س*!حما)!س"ع!س،،،!اكعط5!كللأ!س!*"ل!.،س!41،للأس!طآ157ع5،اك"ا)

ك"4"،"،أك،".41،كلأه*ع2.!س،53!،!5آ4أ5،+!2،الثكىف35أ،اأ*6ة*!ث1ذ1)ام!ح

ح،.،ح،41كلى"!1،،"!س4امل"(ال+،اط"لة،أل/*!عاكلأ4،"1،،5(1لو*اء4)"6،،،3ا"!سع

لمال!"ا،4،!5!أ6"هس!)رأ!م!!س4طم،ل!4ألم5ا؟احع3ط،"أأة5*"ولس!م!33!3لأ،03اءرا4

!اع"كاهاع.،ي!4،آلاط،علا"هحك"354!!،!ثحآ.(ء!ح،!ث،!ك3ل!لهأ"ل!لأطلها3+ا،

!!3ءطللأط5.،آكأ!ككلأك*4ع3""!.،!"4طحآطلماه4اس!كاتلأا"*!آ"كلأ4لمأ16"ش!4

+"!اة،143لماه3كلألاآ"3لا!كطمماللا!،3ك513وللأأ1حلا)ا!ا*"اطلأعع،،؟لمة*4أ"!جي

،،"!!س)ة!7!م4؟لا"نم،وافى"ط(5،"،لمط،ك!ا!ي،)كاللا4.،س!!مة"لأ5كلأ،.،1،.ح1،2لا)+

اء،ا!*ذ"ه:

،،01)رعما،ع7ع،.3+ألأ،*ع\،لألأ،"4ل،.،*؟اكثلا،،ول*5ه!س7!س،"!ثعكلأة3ط!سالا"ا

.،"ل!!س!سهذ+4،*اك.!()س!طا3،،.!سولطايآ"،!4"5حث!كاللا5!م"كال!"ية،)).ة*ط،*"3!س

ثلأ5،0!ي،،غ"4،طهول3لأط،ا)"!س51،.،،،*طلها6"ي!*!سأآ4!ةآ3*لاج"ىفالها"!."تا3

،3311لا،غ."ول31اث!،.،+.آه!س،"ه!"03،بث!كلأ!ل!،+يم3!،.أل2،!.آ4لماه،،ث!3ا1"3-

ح!ل3عذع7!س1،!سألأ34.،لالا.غ،"4""لما14"3!سكثلأ4!لغ"،+ب5،"(ع،.ة5،،

15،.ع"!أ"،لأغ"4لما"5*(يلأ3عكثلا4ء،،"5!"!!ثهلا5"،؟1)،"6"03ع111!"(

الأ،طلماه33.

،،،).ثهـ*ل14ال!مل؟ا!لاا،!6ولطح،5،.الاألألأ"+،!حثئماا1،غ،"لاطع!ل!ذلاالماأد

ل1أل،511الا45إعع10ا!ث،.!ك!س"3(4،.!م!م.

..)1،0؟9"ل"!عث!ا34،،ا1!ة،10أء،ا،ع5،،()("آا،،11اآ):"ع!4!ا+"أم)*؟ر

احلأ،،لالا،لأاح).(!ل،"؟04"لح3!ك).

،،،4.17*144لأع34311اء*،!اي!م؟4عة،+3أ!س")س!الأ،ول43.3،"كلأول؟أ

،4!للو34،ألادا*ال،،!يع*"ه،لأأحط!ا63ء!!55ء14،،أ،"حطكلأا24!فىع!ل،.93أأأأ16-

"كلأهل،"!سأل54،111"اع*"12!سهلا5لها!!!ل،6.،،دش!ط،؟!سك43.

،.\*.!،*،6.4!121حلاأ!لأع34!ا)لالما)،*ل!فلأ،.*،"ع!5"،اادث!اط

5)!س!س7!س3،،!*!الوعة،.ا!ل،،أل53طكا)"+!ا.،!4ع4لا5،ك"!14ج،334،،ا1)"!م

.آء!ل!كأ4!س4"،،"3طلماا1-!س،،،1)5(2)،ك*4،ثالأد5"ك11!د،.ا!ظ2ح5،راحط

آهم!س3ة،ال.عء،أل14!م3"!ا!،غ،"ا!3"4هول4149!،).5(آله!!551طلا!سكلأح*اب!!

ا")!!)،ل!ذكا!3:ءول"هءكاكم5،،عيةكا!3ء!*8،.8.**.2"4-220.

كهعلمعحآحول+ح"م03،!لا!كاةعىء!"ة!آ35!،*كل.،،9-،2لا.

(2)ء3،ح57ع3ة*!3303،طح!ك!ثهلوااكع3!ك!!اكطح!اك3.
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157،5!هل،!"04،"."!4،.عءامل5"!س55طله!ةث!كلألأ145!مآه*4كاع5،،ا!ثع6!أ،ا

ول"!كلأءا3كا!4،5صهكلأ740!لاح)"!سأله!هل"ةلأ"*هط5أة!ك!م!ث""6؟!هلأ،ط!س*23ت

"لاه7"ع"ةهول5،مموم!حع"اهل*ة8"!لأ"ع6(،ع،.ء*)3آ،لأك"طذ5آ50*ال،خث!"لماإلا

ول51كا"3!س!سه"4"أ"لزلملهمه"،عطا،*،،هثة3كثلأ53ط4.5*طهس!ث!كلأ5،"هكي،6

*!ا"!س)*3"ة3"س!لما*ال!"*!م)!(4!ألث!لها37س!كاتلأ3علأهول"لأأ*هلاه*ع*7"هال3"!

41،+،طلهألأوللأم!4ن!م!53،عي!ذ*!،"أل!"46!7!ما!ث!"ط!ة7ة*!153!ةأ

"4ع3لا5!م،هالأح،!ث+ة،،"4!هءط،ةول3،"!"!ثة3!ثآ5ءة*6،"،ع3!ععمفي!

،،"04-ا57ة"!،،،فى"4الا"أأ!!ث!ك3ة!!ثاىهول63!*!مثا*ةلأطلا3*!"ال!م،3*ل

38+!"،لا"س!4،اه*!س!6"أ"ي!طلأا،3"38!4!3،كا!كلأ"30+!مآهمط!س"6-قي"،

ز!3ه".
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3!"*.لأ!ل*(،ط"ه47!كا*!ل،!اعا!مط!س4"ول،5!ما،،5أل!ث!،*،لهاهلأا!لاة*3إ!ي

5،.كالأ!حة3("ةح!س،آه"الت!ث!،7اذا!!ع،لالها"ا*ل!3لا!!لهأ"س!"له!،؟،ل!43ة3ا+لأ!سخ

أ!ثع).!ي،5،*!م4،50!لهاط!كلأ"ة!"أ"!ك3ه"أل!سكاتهلو!الية،لأ!3لأ13*هطلهأ!س!ث!ألذ!ك.

5،1*!لم9+ج".ط"4،"ا،6،4لاا!لا"عاط!ك3!5!كلألأ"!*هامل!ثحآ*7"اأ؟لا!سآلا1

14جكاأ،.ا!0،.4ع،.3،نمح910ا!ة"6،!35ح4"ا4،"لإغ"!كلأ!ث5،،+ه*!ثةقهلأ!لولطا"ة،\

4!14ا!كع4+اأ،5!ل!3!ااأآ!).ألأكأ5حآعة3"ال،لأ"4ث!لأة3!!*،)آ!ساطع35يملا

!لا،1،"8"75،"لأ،،*54،آكال!!كلو*،هامل30،ةث!5*،ة!،مصل3.45"8.3لا8آك11

"!مال!30"ك!عاكا"ااأ7علأطأ"!س3ة4دعآه،.!ث9*"اا3!ء،"*س!س!لأأ"3"طة،اميث

"ع،"!ص،،.!م!س،،"!ل*14ح،،!صيم18+لأ!س"،ة"4كلأ!ثآ51لأ،ة*ذ*!لأ*ث!كأة3لأكاكاهـأح

!ثأ5لا"أ"4كلأ!كه،.!س*!أكاللاة!4!5لماطم!طلماه،41ممأ،!ة3كلآ53ط3!ل،اطعكح!؟ع،بزله!

اأعآ1أك"*!1،!مي*!7ح4أ585الماءول3!م3،،آ5،.حث!"!5!ممء"3(ك*اك*ة+ع4"،؟؟-

اة،،ل!!ط5لا!!"،لا،".
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،ة*هالأألأ4سصع4!سول!3!!صاكطة*3!سا،،+ث!،م!ث!"6أ!!ثأ2ط!س!"لو،3!ك511ع3"

ة"516"لما"!اك.*"كثلاهحث!ول3!عاك3ءلا130لاءط3ث!يا"لأث!3ي!*لاط؟،

كالالأس!ع3ع4!م4!ل44."لأج(4عكعلأ0343؟،!،م!*!لا"4ء!!ثلاءول3ءكلأطبتث!
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4ك()4ع؟،،،4،4!مكلأ0،.43،،،!3،لأاخم!*4!اس!ااةآهولعطآ!موله"34اهل*!ال

لأ5لا،،(3):اغ"!ملاأ!س!كلألأ3"ه،*!ا"ا1،كها!س*،"أ24ح"*علأ4ذ*!0،،4شا

3!س3أم!.،ولاع5*ة3احلاآأكلأ4،30!م46ألا*ه!سكل!034+ة!ط(،!،اول،4ع

!35لا*4،!"4عط*حع،5،!ا!ثسئماططح"،\ولطة5!ولة*4ثالاع3"!،،"لا"96"عيح

ه،أعطحه+*،،*4"أل*ع!5"4ث!س!ة4!س4ع3،+4،!ول4م!ث!سألكاع!!"ألع!ل+؟3ر

4،مسع7*ح33علأأ،3آلا،حلأ.،ح!ي3.

!ل51"3ا*،لهز!4"7"لاا!3!كلألا4!سرع"آه،43كح!لماه5،لا،5ال"*!"ال"ا!("،

،،،علأ!.،!!*04،اس!س!5"اح!".!!سألة3!س4،5"لا-0،)ر!،ذح"ألح*4*،،!*!س!.!"أل
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"!!،أ!؟ةا*ك!30!3وليهـكالى+33!انط!*!كذ""كه

!ل،!عط6ة+!8810دا!هـ*هـامب3!ة

*"!لك؟لأرا،.؟،حح!4ح)"!لمحع!5غلا!4،،!4،)،!ء3*!؟،3!،!!د!أل"ا!)!"!نم،،41؟+

!7،،ذ4!س5حح"4ع4،،."،+فى""آ!ماأ!س،فى+،)لأ،اكأ!كاكال!ك!1أ"4!سع4؟+"لال!ه"ح،.

31،0،ذ7!م5."أدآ.،لأ،عانىعط".3كال!غ،.!مط!اةج5*،س!7،،،*4،آ.!ل*!ثة5!س!،.)أ!م3،

!س4ة114"0044.،43!كال!عس!ثا،"أ"لما،4!لاىم!س!،.5،ءال،.أهل"،.4:،"(!!لاك!ثاس*

عثاككال!5،كأ34أ414"فى"،!34!*أع،غ،،،.!س4كا*ل!ول)فى"5،آكث!ها؟،"3،"إ*ا

4عاك*!1+"ه!"،"؟.،ل!4أ3،!ة.،س!84،.-("،لا،،ث!كع!أ"حكث!*ل!خا+ه*!ذءج!

،اكال!*راعاءه!س."!س"،غغ5"3لاا!سلأ!فى*!)،15+أ*4"،"303لاط"6!ااع

14،،ال4!س4ةح!م"74ام!ا!الال!.،،"حآأ53!آ"!ك*15!تاك،14،"ع3،)أطد!،ءيا.،1+5

علمايا!لهةكاللاس!".3*هة!3ممرشةس!لأر43ة*!ا؟2+ء4عأ*ج*)ط!5!كات!044*!،13

م!كا4*ل!3،+!سك5امل،"ع.س!اأ3+،ثلألو"!"أ!م،5،ع!3*،!لكالىس!.،ه"+،ه"،+آم3

"عع!ا!،5ع4ححاولل!4"!ل!"!س،،فىام!ثا"كالماه.،"!س!غ،7ة4ول83،،!ثج%هطقي

(أ"41ع5ح!ث55ا).

"ط!م*طأد"!،"ح"ا!كاأ!ملى،!ثعلال!+5!"لمال!ار08،.20لأع!،.015ألح:

ك"4أاثالمةح)ر!س*!س144!،طعط،84ءاعط،طح3لاثا53،،!ث!كطلماه35+11)ء

"أ33،5!!م،..أآح،"*حاد!!الا3*لا!كل!أل!كط!م"4!م!لامم!5ا*14حس!.،لما!ح4،

،،،كأث!ا،نم3ة64ول"س!لأ3أ()!،،حلو،ح،.!!ل4،415*أ+،!"ل14،كم!ث!طع!ك*لا5

،آ!!!أمحا+4كال!ة!4"ة4ا+3احآ4!لكيا،!عطجا35\ع4"اطه!ل3،اع3،أل،.3!ل!لط!س7!م8.%-

6*،ث!ا+"4أه!س!كث!ءا4!،ا.،س!لال!بما*!ك4!م+ع+آي!:!*4""ى،"4!ميطإهةذ

كال!"لأ5لماعرر!س4!414ع*،،"4كال!نم،اط!م14*مأ4عة"*أى5!5!احس!كه!ول4ذ"؟6

!س7!م3الأ4،"!كات!4ة!ك4!4!لملهرا033!س33ح4!*4أككاأ،4!هلولء*!سآله!ياال)6!سآيهد؟

14،3ح!ء03،اح5،،"ك!!ا4!ة*لا"+5!مع*ال*هءولعطأ.*"مه"،*ا،ولكلا

ا،ع"3*3.كا"أ!+مما،49*!4!س5ع7*أ"(،خه!4؟علعا35ء*كث!35"ع،"4،6!ك!"!2!آ؟

)!!سط!م!،+ل"،لمال!دا!ل،.3!ك2ط!ل3ك14ا"آولى!،!ع).أ8)س!،7،،،"(،)،،أ،،!ث!لرة

كال!ة54!س3!2!ءكاعح!س،.أع،،م!!ء!*ل)اعكه!س7!".ألاط1!ولكال!5طىة،4لاه!ثك5(،

غ،"!لع*ة!"اس!ث!،،"لههحك*!اس!،ط،،141لأ!س،.05*!*4ء+هح*آعآ8"!د(ا7ط

أك،2)4ح*"س!5441ك)ا"ححل"1410ع!س،،.ع!5ال".!س،*لأثث!7ع"،،.

"4!ه*!ع3"أ،+5،،!333،ع!اأ!لاك"!ك!س)4،عط4،خ"*ة!كا*س!1")ءلا*س!4!"ج

س!+،لاطله!41!"ا"!سع+ةلا5،س!ث!!آ*!م!4ة"!آه،4!ك"ء3!!سا،ط!م،،3"عمج3

!!ل،)،ءـهكال!0،.4،ء!للا،.لأ5،"!،!ل41ذلأأذح،اح!س5،،"!)؟ع*!ل،طلماه1،61،،م("

14ع*5،*،.،"كلأه.(2)

لك"43،،.!1!4اا."+،"4ع)،!س!س3؟7ع414ع!*4*فى+،*هحم"*!م!!ة)؟ملي3!ا

)!!كثال!*ح،ءولا!*يم4151.آةلاطا!س4-كث!4أح4".3*61"ع40،4*ة،"آء4أئج

5ة5.،م!ا**ه*!،!ثححء5،!.

(")5!ل.لو!آ،!ثح"رمم،ومم"2".
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(6)3!ع!!س+*س(11

ىءلملمء4نملم،،؟.!لملمكا؟طم!ءىللم!ك4لم؟/!لى3؟أ!ك،،"ى/3،لم!غ،ممى4ءمك!!،4لمع4ع2!ءز76،

،!،لملمم!كلم!،لمآ،د،،/،/!،نملم،لم!*7ءغلمء،لمكهنم!مهىكاث!م6"4لمى8عح،،*!ى*!كءمل!هي.

ء-اكاح53!،ي،ئملمرممذ+4.مل!لملململىلملم،لم/4"مذ،لم39،لملأ3ءحملذ،\ءم!!كاج،رب،،9ألس+قح،"ىق*-ي

رءليآحنم0،2"!روه،لململمىلم.ءع9"لملمءلم!*!!غلم،*!اكلم.،!ككام8ع!عآلم40علمءىألم!3ىق1

لمم3عءجلم،ليجلم/،عآمل،2\.حنململم!/ى،9!،آذ"،ءه،رك!/،5،ى5/م4في!يلم5ءىمقىععكهىفي

،لمتم3ءلمنملم،لىءلممل/"عج4،؟لم2،،،لمنم/،/،*لم!2،لممن،مل،ي!لصم3ر،لمكههء8عملمهءهءلم4+

مئ!/!ج4،م!،/إك!!ل/!،،آمللم7.لمإ"!/مذ/،ى"،ءع،مءهلم؟!ض!!حلم!ل!3..في!ثلام4/م!.9،

3/؟.ءعقلمح/4!مأ،فيلملممجلممل،،رآ/ءلإ،مل/مل3ع!؟،ع43يىع432ء!لرمم،!ءة/مل،9ل!لم"3ءلهعكل!،ي

ذىعمهـكامع"لممل،م،\9.2؟،ىنملا9\لململميلم!،لم4ى!"؟،لم4453ءلملم"!ك!كى5"!لى،8علملم3ى4؟

لم!لم،لملم4ج/إ!هئءيكاكل،،،،يلم!للم4ثهلملم8ء،(\ءىكم5وللم،!ءكهلم،/!ء*لمىفء،!لكمللمالمج

مليلءل!،ـهكياك،9مبي!ئءع*8،،ذلمءعنمحىح3حمن*؟،غ9؟،ىو،ر(ج7/قلمعلم8عك!ءثهيول-

م!ءه4لميىمم4/"،أك2.،،لمى،لم!/4من"9.،"كالمروله3!لج3،/،ع!ل*"؟4!كز8علملم5آلمحعلملمعزلم.لم

2،!ك!،إع3عنململمولج"؟الفه4،آ،*!منملم،،ييذوع!حءىلم53.لمثلىك!لم35لمعول37!الم5،ذكهلىيء(!.

"ع!علمءلم،،/مللملم4علم!صقحئ!ءلما!مء5،إء؟؟/!!،علا3ي"ىع/لمر3،*23!كازب!،ءول

ح5*!ل9،ءععء!ث!في،4لمعلم4لم!*لمىء34ء"!7،،ء8،؟."!لم8+ع3ء!نلميلىبم

جءى،9.د*،ص،مممل3،!ل!،!3ىعمل،.%،"ء،ممح،،*4يلمىلمل4ي،،/"مل،لأ!كاذءلم،لث!،لمعءعكه!ك3

8م،،،!ءع4لمء4هئ7لم؟طلم4ح.!هعءكا"ع،"ع3!ث!لمعلممل!ل!كا!عمل،ء،!ك/"،مللم"لم"ج8ع

أعلمل.مل/ملىلءع4/لمل!لممل/!ع3!،أ*ذ!ي3،.ي3،لم2،*م/!مم/آءلم"ء8/!ضقول604ع،لململم4لمى!ءىح

ه/،ذ7هل/،قح"لم"دنمع،/لملمدع.،،/لمهم!علمع!ؤ،،،4/ل!،عءي"لمحءقى،لم*ع7،دحلم53،،لم!

يكهمم،399.0،//،و9؟ملىر،،،لملمنملم!مل،39،،م،ءفيكاهغلملم!ذكلأح"ح."عرىع*مل5،!ح"يلم5.دلمعمم،ى-

فيءلى.ى،،%،لمعحى7لملعليلم!ك3\لم4يرلملمرمول!ضلممل!؟/*4!ك.،7،""!غ؟طلىيلم5مل،م،عع

،؟يلملموللم،ر!3علم3يرآ،د3لملململم،رنم،مرلمى؟9%لمى،لململا!نمء/لم/؟9"لماالمعينملم03./04،مل-4ء83

3فىىملء7،مل.ذ/2/،لملم،،!ول3؟!ء99"رلآع!لم،ع،35يلم49حدوم"لم*كا9،ر!م)"ءرىنم!نملر/ملج7.

.لم!م!ز،*/ر،،ءذمل،ه!/مل،99،رلمم،2،من"9/،*ملسعالملمملء07،مل؟"نم،/مل"ذ"\لم/نمءو،ىحلم4،""عقى،دمهلمم؟3

ز،"/،ءد.،لم14،،ء4،،،ذيم!لع4لململم/4!7!،،!كا،"!نم/ى،،لو؟/ملى3،!مممل،،"لم2،!كهلم4،نه!كا4ى؟!لملم

مل،،رعمل!ل،./"لو،ملليآ!لململمىلملم/6"ط؟4/أءلملمىرول/ءهج/مم3نى!نلم،لممل/،،ونم3!لم،مولمي"9،،ى،14/،ع

،،،ع!هلءم!ىعح!ل7نم،*ء!حلإئمل/،*!ولمل،!لمل!لمهج،لملم،9لإ99لم!لململململ!لم4ع/جءكانمىنم4،9

،لمىقلم"9ي1ط-،لم4،لمع/ململ،1،ولململم"يءع.،"ر/2لم4غ4،عى5،زج7"لملم،،لملململىعلم5لمحى(13

.\لإفيلملم!ض،4!،لم،لم!،أآ،،9ى!لم،21لم/نمر71مل/،2،لململممن،9الءع؟.لمي3ى7آءفيلمر،لم/،!ض"1

لمممنمهحي"1"ءكاك!1ى،\ءرلنه9!،نمرلم/ع.لهلا،!ل!لمعحلململلم7لمم/معالم.آ2(/!،ململمىفيلىقىنهئه!لم!ى

ن!ء!جى2لهالم،لمجع،ىلململه،،فىلمهك!لم4لم!مل/ملع،،*ى5/0لميمل/،*كل،،ء4نمل!!ي،،"كاولى،م

ا،إ،مم"9لم4لي،لملاد8كا،لم!ك،،رمى05

كا!،لم،،"!لى.6لملمىلمء!لم/م/مم\،لمح،و،ءا3"هك3!لم،ذلملمعيلملململمجءعكهبلي،4لملمه!*رآ

طىذى44!ط،لهـكاكهـ58،تهلم!ملميح8فيلمعحثحكالرلمءعلم3،،!*ن!"/لمع3ءكاثه!4هولكهع4هلم2،،

!ل،لمكاغلم4المءكه6كأ!9،3جليس32ململمكهء؟"21ءمهلملمح!كلم80ع،ىالملمءلم!مل!كاكه!ء"؟مهـك!3،لم

*!ىلم3ذ،لملم3ءع،،ذ!للملمنملمذ9\هحلمململ"مل،هكالممل6.*ءلو1فهىلململمحلم"ءط،،99عءذ

.،،ممهلم"\،ك!"

(،)!!،،!"ةامل5كه*ح3ه*أل*املىف:9أ"ع!!ةكآه!ء3!اك13،ع.كسلأ،!3؟لأ"".!.
"..ع!ةلا!*5،0""**.8-"20

كهلم!عحآحول+ع"3كهء،ول!كاةعيإءكرةكه351!ء**.،،5-،،08



-7،-

ل!*54ة*!سع،"!س!ةكفةحط،."53*!آكألاه)،ه*)ألكهه!5ع5394ث!رة053

!الأله!ع5!*!لاك!ثآ؟!ث،ط2؟س!"!م)"!ككلأ8لأول"5!55!س"!اكا!سلا"أ!3ع!أ3ه"طء"7،!

51!ثك7ح!!!مء4ع33!*آ!*ءأم!طلاء*م5""!ة*"4!لأك!أ+!م"لهالماطلا5،يب9"ا

؟5ا."8،،،محاط"4لأ،ا!ا"ةلا"3لاطمم!!ك4لها،.ث!س!0،3،!أ1(طع3ع،ول"!!س3،!ث!س!ذالح"

12بم5أ3*ل!،ل!أ!ثاا!!لاكس!كث!ط!7ع5!سأأ"8*ا4،ع*هطةلماهلأ"!أا!ة*!م034د+آع

ا"4!7!!م!!،ء،3!.،كال!ة،!ثالاه"!"ألال*ح!سلأا*ة!،3"لا،،فى3ء75."لأ*ل!س!ع،+ذ7

51آط!م5!!كا3ط"*،3أة!"3،(4لاك!5لا65الها!سء36**أ!لآلا!هول!*!،ءطلأ!يأ،+

!أءي!ك3،ء،ك53ع،"الأ،طه3!مآ!7،*!ء،!لهلها33ع،لأ4!ك!3ءأع!صكا3ع!ول،!-

"لهأه*،ما4لالأكصهطأم!35ه*3"ط5"*!سم!.آء،3ال!ث!م3ء*لأآكلألألاءطفا!هل!ل*!!*33-

!أه*،فى5عاكث!!ث!7ع3!،لأ!س4،أ"،ةل13ءهط،5،*حهيول"محم3*هآ،!أة*اه"،؟،.

طج!س!ك5)!س"!سع.

ا"الم!1س!ث!آ3!س5"،عأا!!وللماء،لهأ!ث!3ا!،+"أهأللاهلأ.5ء*لا9،حع،،ع!ةص

ة*أ!س،.7!ك*إذه"3ءآ،!ث9!،ء،*3!ة!*هة"ي!كلكاة"!!035،،4عطح3"5أة،!"3،

،4!ثأ"،4413ةةلهأك!س!73!سآهلاه35*!ألكاطآألماآة)،!اكث!لهأ!"!،،3ىل!!م،أ"اك!!ا

!4،1!"ة،!ثة033أ+،،طهلو!!ثال"6!ألس!كااك!ط!*3ء،هم!ط.،أ"لما"ة3ء5!م!ع

آ4،.ث!!لماهلاه8"+ا.!ك+ء*حأل."65لعأة3آ"ك!لا*!ر!"ةآكل!1،حء*!م،إولهطله!+ب

3ح،.،53ث!لها!ط57ع،(!طلأ،"!ث!س4ة7ة"ع،!*53،كال!ء!"4!ل3آكث!"ط3ط"7ح

ط!7!!أعكا!!؟آ*س!نهس!لأه4!"*3"لأ"6ك(،!م"3،كلآة1،همم!آلا""ولح153ثهذأ

س!+ةلا"ةطلأ6!م4."ء،لاما*!س"آهآآلاء5م!لاح!م33!س06،3!س،.!ث!ب3"كال!!طلأ4د

ول"أطةله!ط!ح"،*!م33.!"4،!ث!ال،+53ءم!ك!ه3،أح!ث!س15ص!ط"ث!س!آ4أ5

اك!!3وو!*4!ك!*م!،ء*ححس!ط5،لاه33(+!ك،ع5*2!ألعلأط35*ولرأطءىأ،4!

ط*ء!لاكأ!س4!!س5،،!،1،لهاةأذكث!أ"!س"3ء!!س،ءءآءأهل!هالدا1550لاعلأوله3ح3!"

حأ!*لأ!ةه"!كا!9لاطاذ3!ثطلأ59!هم!6"لاك!*أع*م!،أل!لكط،ع3!ك!"!؟3""""،

51س!ث!معا"ه"ط4!ع،ء*أ،أ،ءس!ث!،4"م!،!!أل!ط"اك!مه!"ذم!!3،ءلأ415

ط!س*!75ا!ص*!ممح5،لاء33"6لأعةدأه""ة!*له!3امل*ط"ء!ثك*.
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!4!*ةةءه14أ3ىل!أ،حأل،!الأل*!س)؟ملدااكأطا"!م3كااولهطح!لولس!كا!35،!طلا"ول

ه*ء!"!ث!"5!*ع،+4)رآء"5!ط44!ة*ع13!!مث!ء4ول4!75،!طآ*ال5؟إع

لاذعح!ء4ولهـط،،3ال،ال5،أل!ث!ح!ث*"5ألة!"!ك53ءلا3طحلا3!م،ة!ه*لا3،،ع،

م!س!4لا"3كا!م5لا3لماة،،ع4م53طة"65اس!أ،50ألط!أهلءطآ4ة!ط!سلاك!4آ*""آلألأ،،ه

كلأ4م!لألأآلاتلأ033"آطك!كثلألأكلاكمافىخك!ي*لأة!م!ا4أةكاتلأ،ةس!م!،3!ول"*لأ!ملا"!33*ال

لما5أ*)ا؟4،1لأ*!5!ثألأألك!ل*،ح3أ!7!ل،.ول+4!كاكلأع"*أه!س*حع.*7!ث!م3!متم3،ع،

ذ"،5،ة،،أذ*ءلأ!ث!لأ."لاى*كلأم!!5،"ه"46،لال!طكلأء*ظآط!ا!آلأة3لاه63*اةا

لا4!م!طلا4*هح5*رة،ةكاللا4ة3لاأم!.)س!كلأهم!*ةلألا*م!*ةولء3ح"!م5*ء"7%هـ،جلا،ح

("م!155لاهلم؟53،،ةهم!كلآث!آة،ع5لك+حأ15س!طلأحطأل"5311"لأ!مطح"ال"3!كأأل8*5-

!كلأهح4،ك،،!م،،لالأآ،ى"!سس!لأط!"*ء"،س!3"لا)،.كلأط5،ر035!م55،"ط!س+لئ!5!س

4!3ة،+،س!*!،*حأ،له(ه!لط!ك!ك،!7!سم4!أهق+أل!كلأ5*34آ!"،عطلأ34،"،3ا!آط،*ي،

الاه"43ء3!ل!مم!سع4لااعع!،،"ا3!ا!ع،.7!س،4ح!*لةقهآ3!س!األ!*4لو*!س"3،!ة-

!ة8"اك،لأادالاءطآةكلأن*؟!س!ح*!*"ى،.،ع!*أ53اهلا"!س3ا!،اء*(هط"لو!هخء،!.

"!ثع3!اأ!لا"ع35كلآ3أك!م!44!م!أ!5،"تس!"ذلهة3*آس!7اياألأاول*لماه3كا5،-

،ح*،لما4!م،50لا!ط!الألهاه3!لأ"*طكاللاهلألأط،،س!كلأ4*لأحم!لالأ،!3!4؟ءث!لأ!م3!ااة

أ!43ة3أل،،+"3م،!سلالهة4!طمكء،اهل،ء"ه"!ك3اكاك3!ك3*!م3،!ث!لأذأس!33*.

4*4آطكاتلأ!اولهلأس!7"!ك!3!ملا4!آ6"طلأأ*4لوا!!س*!حمط"!5ط9!لو!3+"،ص4

،ىاد!ثـه!ث!ة4حع330*5لأكالمط3،*وله3!لم!اء3ة"ه،)،كاللألو*4!ك33أ!"*!"لهأ!

!3ع!يلا*4آ"ول3!**!م4ءأ،3!س4ه"6،"،ط!سآ83.ااس!"6ة*ه8*ألهاحلأطج3

5كهاكا!اذلا"ة"!كا!3!ي!لاححلأمألاء4!م33ألأ30،*آ!*"حم!س!طث!لا،"س!ط!اي!+!س!م

15ء!ل3دأة*!س5،5*دا4لاآ!م!3ط!!م35*هلأ3!3الأ،ة!75ول*3ع3رأ3،ح!،د،+4أكي!م!ل15لا؟

،هممح!ة"يلأ*"!س!طماألاحلأ!ثحط!3!ك405!م*."4ة43!3*عس!ط40"حلأكا*ي

03ألأطلا"ع3كاالما*طلاء*!"!3ماط!475لأع3كا!اآله!لألا!كل!3طلأة*!أةلو"ال

!"3153+.!ه33ء"طةحء33!ا"!ةه".\

لو*4،،+ء3ع،!لام!75آكلألا4ألأةس!عء4333!س!كام5آ!ثعذ.آث!ح3لألأ3"كلةحكلأ

7،،4!ةكال!!4!4آ!ط،،4!م.6*"كلأءأاهم*ه"لالأالا!غ"3ط!الاهعط*لا+هكالأء3:

23ط!،،!03،3،هـط5"كأة4"ا!صك!ك*لأكلأ4ةطله!ألط!مألألك!3!ملها*ءكاتلأول!53!!؟6!

ء،*كلأةهول31لأ،ح5"حع،.*ا"ء"ط،ح4!"حم،*ألاع،"!س!ول!ااة5*!كلأ5ح3ح7،ء!مل3-

ا!ل2!سإ،آءلمزا*ح4!ا3!أة*لاا،حاع،داع8*5ع!دأ،هلأوله5113،هم!،ة،!*أل!ا*5،"+

5"هول41،،3ءعلاكأ،.،ء5،كلألأ!سلماء3ح.طلأ3!مالح6لعأ*عآ*لأآءذه(ةلأ"!س3،"م!!ثث3

م،!5*5لما،*،أ5غ(ر،"!"."!ملأ"53ا2!ث،"س!03لما،!!كع،لأ4!سلا43!)81.له!3لأ5،*عا!ثع

5"ك4ذا؟عح5،!ل"أ!م34"*ة(5،."!ولذمملأأ،،،"ولهآ*لأ!"!س!ا*53!ىلاك!ع*"!"4

،ه،*!سء+ل!!س*3!،ة!ل*،3ح!ةآ*!!3ة4!سالأا6.آ،ول4لأكا!!*طة!"(ال؟لالا،لى

ةممم!"لإولك3*ه+658!*عطلأ!ء8،آلأ،،ط!اء7!طة3لأ3"(!ث!ك33!!،)3ة*آ)+"*،إل

3!م5،0،*ع14ع433+س!لأ"لأ2))طحةلاكمةمم35ةطأ!مادكل!ط،35لألأ43ط3طكال،*"3؟

!*4*لأ،"ء"لأ"44!أة!مذ،!ث!س3طلهأ05!طكلأ5لاث!7!س5!طمم!3*"ع4!طلا3!ة4

"أ!ح!س3ء3،،"ه!ح!أل!404!3"!سءط!م،لو!ال!ث!م"!36لاأةج+هذحط!*5

لأع3أذم!الماا،ءوله3ط!ص*!ك7أه*ع!ح،الاك!طلا!ك"الله!طلأ*طمأ!س!ع+!"!3ءلم!اع

لح)!املأ،3!،ععأ!،،ع50(4،ألا!ء"لأالا*ا!!!لكع"ءلو!األ،ر3ءأ*حطلا؟ص

!430!ل!4وله)*اله!!س"ال!ك*!مه03!أ)دأ4ع!صدأط""!3*!ل3آكا!م"إل!*3،ح3!4ر،لا

،"!آلهألأى""!!35*ه5،آس!ء4له!43ة3ةثا3"ثز2له"لألاه3،"،ع3*!سةلها""هلا!"هصح!

ول!4اكلأ"لا!ثه!لس!كالاأ!لأ.



(5)"!كهل"!ط!،ء"ء!صطم!"أ"أ

هول!،*؟ن!*د*2!!محملاا!د38ال!ط!!يطملها؟"ء*"ه!

ء!كا+!6ل!ل!+،كع!عء!هه!دةءا!،افكا،ك!،ولد*.*.2-،4.

لإ/ءلمممي،/في.ر.!ل."؟/،ر!ح*ىلم1"لمملآ،/،/*قع،مالم!ممطكانميق+يفى،9.ىلمءععلم"ه3ع"إليع

لمى"/،نم،،لم*ىءلإغعلم،4لمكل!للم4ىلمليى،ء،لملمءقع-4،؟فيلىعءغ؟نمفيمهىى3قىهلمقحلإ.له!3ي

حء*!مءع5"ءنمق!ك8!ضلهـلم!حء"ط،ح24لم،7،؟؟،لم،لممه،م!مجه!+ءفي،ك!ى"!ح"فى!"ءلملم"قع،.؟

رلم-آ!4ءنمق،4ىلم4!لفيع؟ءلم،نج،لملم4**!قليلملم8"؟؟،لم3ر،كاض!لممم!لءلم!3،!م03ذ،لمء"ءلم

*ء،م!ي/مفيلم،؟لم،ر/ىتمع!4لمع!كلمع!ء/ءرلمنمح؟،!للمحهس!،م!ملحلمع3لمعءك!يك!يىءلمع"ع

.ولميلىىلممم*!للملمكيل!!ضكهـ3لم،ي4!كءلم"لملم،ى"؟.ذ"9"؟ع/لملممم2،لم!2م4،/لم!،مهـهلم،،،م!ي!ء!كل-ي

!م،م/لم،مل،/؟،رم!لم،،!فلم!ض،/*ك!ييىءلم،لم!ل.دول"لملىءعجلي،3لهـمى!ملمىءه/،ل!ه!لمشاث!غلم

،ه،إ!3ململ،ء33،/ىلم"!الم*جلمقى!يك!بملم!رىع"يى!،ح4،لمء3!4ءعنملم53يع"فيلم4ء

*إ،م،"؟لململمإليممرم،مم!!ه"؟،ء7!،يفء،ح1"؟/،لم.يأل!/مل!كأ!لى،،لمى3،،ىذلي3حلملمءنملهلر،!حءلم

رلمللا92؟/لم3ىرلم،،رلم/؟،،/!/!ض3حجلمنم!ليلمله!هـ2ذ3لم!ك،/*؟لىكهعءكل،حلم44!لممم!ع!لي3ىلم7لم1،30مم!لمد

لم2،لمءجء!ءلملمالم*،حهعور!*نملم70ى!ل!3ى،ر3"؟،!للملم4ع"!كقلم،،ء307)+ف!ضاح!ك.

هط5!س،.7،"6.،!ث"غ1+،"آكاه!*)،"م"!ل،.ذ4أح3"لماها4*لاهطع4*عأ!س4،لماطا

ا!،؟لأاع*لاطح!عالاه"45عط6.أ7!*ام4ع،.،ة44.،"ك!م!ة،"آ44،،"عس!ول،ة؟أ

لامم!"71!ساأ!ل"لأ*4"كات!1،ىما!44ع3اح115)"!م).اي!*ةةه"14!اك3ولأ،5طة3"3-ج

؟م!س!"م!.،س!،"!م4لهة4!أ4+عال3لأ18*!3أ*!م!س!!7*ع5،!4!س33لالأث!!ااءط،ارمم(

م4!5"،.1113أ"ة،5...1ى+،كأأ"،دأ*"4ح،لأة،،،5،اك!ثيذ،+كلأء*3يم،ح*كه!

11ء("،+541.ح،3لما،3أ*ح!س1"3وللمله.،*4!ك،"،.أداهد3"3إ33!م!س"6اح!س!،.ا؟،لا،

)،،17!سط!!"!"!!س*494"ا14اك،.!ي3!م3أاح1"ثاكثلأ1!مط5ال!م!ث3!!ط،كي33

6،35"ا!س014!"!مت5ء41!ح،!3""لأ،"ثم"36لأ"ع،"د،.ح4،،ولي!،4لأ،03"6ع"،

14ع"ال،كأ،ا!س).كذ.،ل!4أ!اا،صأبكلأع،.!ي4،"أ7*حكلألألأ!،،.5،+3لا!س4طه3ع**مول!مله!

كلأ4ع"3.1"لا،3!"،نم1،لا،ع!،"؟لا5،لاد،"،كأ14؟؟له!ح1*"لا3!ال!.امل3"ال5،

+لهاعلما"3!ك،.لأ)لأ!")!"ذلما!أ!سع3ألأ،71اكول4*لا4ك4لما"4"ع).4؟لمال!5لأغأ"؟أل

!)1لألأ،،نما!ء).أل14ك!ح"ه!سع).*!س4ا!ث9لا"أطا!س!47*!لألهاول!ي+*34!س3لما،،،ة!لإ،

!*ه".ع5أ"!م،،،+ع،،5!ا،.9ذ،4انملا"!س5"ككلألاها4!!*آع،،لأ"031"6ع"،كلأع

؟كاذد"ه5،.!س!اااظ،1،"351آءالأ،آا3!س!املالأأ3*ها54لاهأ4!ا!س4"كلأ!.آ"لما،3

س!*،لاس!95،.ح3ا"9اح،5،0اآ17؟لأإأ"ا15،أكلأ:،دا*لأ،،*اء4،1044عح4،.،3إ6"+5

4*لأ،"اك1)""علما*)*ع3،،.،!سأع4،.!ا4؟لأ15115اكاتلأه"ا!سآهآ.،+51كذ"اه-

5"ة6،ي!9ح44!م5أ،"ع4.10لا4!م4*ك!كلأا!طآس!،ا+74ح34ة7س!4،لأ،ةولة3حيط

عث!ا"ه14لأ+*لأ!س!32ل!ا"حكلالأعطع،!75"ء+"،34ة5ص5ع94"لأ،54،"ألا!هه*آ

،هلما5)،لأ).311س!3"لا،،الأالهزس!م!4""لاج،.لاه،،ألا"3ء4لأآة.ول5!سهلأكال*!إ7،

"أإآ9ذ+أايا!).ألا!*يثة،"أل5،ال!310،6.41،خغ.،،كاولة*لأأل!!س،*ع5017!ك4ط؟،أل

(،)!سع"،5"*!سة"!ثكااه:*+ءء"ح4!ل4لمة3ءآة5ى"38،.2،".406-026.
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أل"433.4حول،س!*،3!م4،أ!4ع!سه*+!*34!كثلأ!ة7لألهم،!ث!ا!ط3طه!ل،4س!لأ

ألأ.،كاس!3*ه4ة!ططول*كاس!كا!لأاط،أل7حةط3عاءطكاللأ"04لا،ه3*4!ةللأ

عكا.،لاءس!35ال*،ة)"!كاولء445*،7!م*ةك"4ع7!م"،أل!!أ*3دأ"ة3اةكلأاقلى

"4لهطلاكلألأ3ذط44ولس!آث!*.!وللاالثك!ث!س*4ع3ع"6لاة*!م4ول**ء*!ي!حءكا"

لما*4،!س".،4كل!!م3لا،!م3أ*!3،!اطعلأ"3هله!ع!س4!م،ه*آ!ر7ة*!م!!3!ا*4غ!)ما

،ه!!م!4ع3!"4!لاء،.،!ث!م*أ!("ملا4!س*!*!.ا!ص4لاك133ء4،0ة3،ر40!ل،

ع،ث!كاتلأ3!مكاآ!س"م!ا*ه5كاللا+"س!!ك/!،3ع+4لأتهلأءث!5ة**.!"ول،!3!ث!ص!!!م5"أأ5حيم

3!ث!اع!أل،ألمة"5اك30،!-3".ة4أ3*ه4*لأ،،ة،.عكلأ!س،*!س،!ث*س!ء304لو!هلح4/،3"!

،4!م3ع"ال"!"0.13،اط3ط04لأ1الما3مأ3،نم،أ،أ3ءكلأعث!الأم!)،153،ع*أ،!!

م!كلأ3!ك5*هص!م!)ثه!لا4ط؟،ا!ع،أآ"ع،"5،الأ1آلأ"*!سح؟!*ح!3!مط!س2+أ!"ال

مأ"لذ،**ع4،!م!لا3!أع!3،علماطأ،"،،1،ح"لأأة"آعا،*ه".كله!م3!سا!ث03!س1+"5

س!س!لااكا44*ةه*،4!ميأل،*!سأك،1)ءألك،!م4،03!س3أ3ملولوإة)،/الأ،!س3س!ولذ4

3املم،ع،"أ*8.3،حط3الاءط45أ5"!آأل4ة3!5ثاتلا"ا("س!د4كاألك!3!س!ج*أل"6"قي

ع3.!ول"ا"خحالما*6،،ممرع4الأ،ءلأث!5"لا"،ص3!سآ"لأع4(3ةول+ول!!*الأ6!

5!7!سءول14ع3"03م*أطلاعلأ"ة45(0،ةث!5،"3لمالا3!س3.

ثام!لما3التاك!م،.،همم!طا3"*ةطلاألأطاس!.،س!كلأ!!ل*!ك"ة*ةحء*!مة!!أ(!ثع

كا!عأ"أ"!5،ا!ثعء!م،.3!م!سول،ة"ه.لا!لا"لأه!*هاس!!أأ!3"!345،ث!كلأ*ع

30،+!لا*،4!س4ة3("ةمأيطلاتلأهول"!"3ولاح1(!م*!س(")3*!*ذ!ا6!"ء،!ث3

15لأأ!م)*4!*4كلأط!م*هدا4مم!33"3،له3ة!"لأ،4!ع!ا!*ء!!320،4!س7أهدأء!!!"*3لا

،4!م!87ع3"*!س*،،*فىأ""ع3ة!،!ممه"6"ال*!اككلأ"س!!183طلهالا!ث!،م!طلأا!"-

ر،ء343مهاط!كح4ول3س!طح3!ك7!م3كلألأح.،س!54!ث4،ولهعهكا*كاتلاء34،!ة*ال5*)يمكبما،3"

!،،لإ،ط!ل"43.ـهك"4م!طآ3س!اح!لا!،س!ح5،كاتلأط!ال15))ه"!م34!هل3ثمختماس!55!اا

!اح3!س2!ة"داح*ه،آ53ةول97ح،.آل!أحك!ح!!سهول"أعا33*ا!"أل"ع3م!كلأ3!س،ألما*"

"لما،!*4!س7!م3ث!ثلآلأ!ش3!كلا4!س!،5وله3،لأة4لا!،*ه!،كأ!ءط34ط*!مه"3!س-

!!"+ع0،4،*6لا34!س3!س333*4*أ"+7!معططهء،33؟ألك،!ك"!س*عطأ،ة1)!مدأ"كاله4

بم"5!ث"اه13،أل"4!3!س5لأط،ا3*آم!+"!4!مك!س*ل!3"3حلأ،4لإ.آك!"كأ!كاممرك!53!كة3لا3؟30

14!لا14عمحل"!5"5)ه*!ح"+ك"؟،+لههء3أآ،م!،0).،،4لها3ع!سهولم!*لا"س!44أ."لا

للأ،.ه*!40أ"!.

ول70،5ءعج،*،!طله!أأفى،اا!س!،!س،.كلأ!01،5ا"للأع4لأطء،4ع،.5،م!ث!"ا0!ة!ل

!4!سء،،4ع).4،،4طحع*ءأ7!سولطافىأ!!ث!لد15ول)ر3أ3!لا،5"لماا!طح!ا)"!س4

،655أ"ااط!ك،.13،أ،4لأع(أ.،س!لأدةعح4،لا"ا،ةم4لأحلا،ع.،3!س4!)اللأس!3ثاأوله!

كاعلا"ولانم)ك!ع4ا!!لحلماه!!ا!س1053،..،لمامع.!لول4لأ4*ع،*ءح!س*53!،،"ثلأل!

لاايال!ح،)*غ4ح".!ح6،،لا**،س!طس!ط(لما،،،المالألا،4!س0،،4!س*الال،،ادألا!3*ة؟اعلأح

"،.57ة*عمم!!ل

(")8*عطد!*357،*!سع53!ذ*ح*3!ه*للا،30



3*+!لهص)4(+"لهص"+لاله!مح!،*هع!ه"6

!"ة!ك!5ا!خه!ل،ك!،"5++ههل.ةف،ىف(وو"+ىف!)

ط!ه!م

!8حعييء!،حعلم!نىهيي!كح!ءهموللم6كهءءك!حلمعمل!غاك*!"ء1يق"يهلملمءرويكا!كه

ل!لها"*د،!ول"!،ءلململمى7!كر،ءح/،!+8!كهك5!"ءك!لمرك!ءكاغ4ى7لمنيعيلمع،!"كاى"4ءهم!م-ع

إى!ك3ع5ى"!الينم،44!كآ،لميءرىىءكهلملم*ء3ع!لءع،يعء"4+هي،كهى3ملء!صلو!ع،

يىلممه*ك!لمءلم!،ءهوهو،ه"،لم/.

"!م3اكث!ذ،أ!ا7.،لماهع)*أل!س7!س314لاهث!صج5!س38،ء3س!لألالأم!53ي!لأ8"3

51ا!4!س،".4"ء،،!كاولة*ء3،،ءه!ول!له!أ،"ط8دالم5،+،.!كا!،ي!ي،*5حة،.،ع6،4ول4

*ك!س"3!س54ح،"ة"اال،.!مد!س*هثمم!آ،ة184،"عآ)!*!س،ذ"آم!ط"+"43"51لا4ح

*!3الك!كمءا!3!حك،+*4(1"!سح!3آه".!كء،م"!م3ط!هل3!م4!س3.3ه*"35ط!*،ع،!،1)إلء

ةط41*اك.ام؟!ما*3!سا*!س34!س).")،،*!(طع3!س،هآ"!مآدلهاه""أ+ه"ة؟33،أل!س!!،ال3ع4

ك"4*!4(ع+"6!هط!3لالأكا،\!ث!سة3"س!!س"ألة!س5.

لا،!،كال!5لأ4!ولة"ح،!س!س*،!ثحلأ،536،عط"3!مة!*ء،!*ةأ!س،.؟ء!"("نج،!"4

،4ـهث!لا*ه+لأبم3اهل".ال3آ53ول37!سطلأ3،،!ث!ك!م*+"ا3أوله"4!أأآ،لها""

كال!4ة3"ط!5!ط!،!س3ةآ7!ا،ىعطلا3!!ك.03،3!!33ذء"أل5ثم!ة*!ه"،

*لمزأ+"!س3ةاكأحال،9!ك)*3،،كث!ع7!مأ*أل!لاكطع،ءععآ*هلوثال،6!ال!ساك،ء،*!ع3أ"!!"ا،

3!29"!،ل!ك!ث!اح4ال،"حطع0،3"مع*،.4"وله!*4الط!ساكعةلأم!ل!3!3"ه

14،0حس!.آلا،ءة*،م!53لأط،ة،،ح،6"4أ!،.ء!سا!،ثة"!،"!ا،!ث03!س

كات!ط5"غال4،*4ء03أ،!!ل"5كث!ءلاا58،4ح!)ا!مة7ة،64،3ا!3،كث!!ثذءا

،!ث03!س6ح!اإحط4ماط8لما3طع0،143،،1،!ث!سألعء33أ5!!ثاك"ة3"عث!لأ+3-لا

،ع53ةه"أءحط.ة5"آ!*ة،لهلها\كال!هولأ4هـ"*!سهـآ!ة7!س4مهطآآس!3ذأط!م3.3،3لماحاا

5!مملآس!ث!!،ة3لهاذ4ه!سال،+لوه*إ!*!،3وللأ.كطا!لاول"لاه!"هأكا!+آء،آ!43

م!كث!كال!!س،*!م4،*آلما،!س*أ7ة5ة!!ي4"كلأ!4اه"!س1.8!مالهكا33،!*لأ*ةا!ث!م*لا2،5

ه،ء4!س،.!لاكك3!!7!س*آ4!ا(4أ!اع34"ع50،،4عكلطح.آولط"حألاهث!455،،11.

أ"ح7ع،+3"ا،عس!3عطمأ،*631"*هس!21(ألأع8،4ح3ة،"ء45"ل!ما4!س*"هـ،ك!،،!

!كال!،!4!حهول116ع11!س!"!ء!س\2!س،.ألط،*4ه!حكا7ذ!مح،50!ح،،ة!ةحع.

جللأ54!)ا+!س*11!ل"!4!سل"اط،ل!ا!،س!44آ"!ااه*!س5،دا4!س،أل6،أء+)

ة*صل!لمهحا7!س8.،ول53.،عل!لاع10ألأ!.،عطآ+،ء3لا4لهألأم!م!*لا،5*ة!ك"!ث3،

س!"م!ث!ء3!"4!"ا!ثع.5.،عطآه!ح!س،+أ!أ*+كولكط!كلآ!املا!أ،حاألطلاء.68لأط

،ء"*3،.4،"(4،علأما"س!5،س!ة"كال!4س!كال!ط!7!س3!ءطولم!كاي.)2(م!475"ل!ح"!

،4ع3لااع33كث!!4!7!س"6ع"لاةء*ح4(3).+!مكث!!0343ع3!س4ما3!ح3ة1)م!ل!!

08؟حول

ييول*3،*ع،م!8كاا:*ه"7ء"!4يذ!،3،"ءز،!ه70،.2،"*.600599.

.303-304.!.!(،)

(2)+!ثلاله!،فى*،ي+هم!،!.

(3)!،هح،ع!ل،لا*!*"!كلا،حلاذ*3"!ث35لما،ح"،!ثحع!3"ع3*ط!،3

*ول،ءع*كاولحع!لحط+ح،3!3ي!أل.
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!"4*!"ألهأهل!ث!35طآ3لالاءط!لاهس!طلهأ5ة؟،!س5!!اك7اذا!!ع3م!كل!3!ي

(53"ة*ذه!!هلع3لأطلا5!س!ثج!أك!ثع*،51كلأ+ءط،31!ث!أا"6!ك"ال،ء*"ءع

ء5ع6*!م*!+"ا.س!15؟!ث33ة*ه5!كال!*!سم!"!!3،!ث5ط،3!س!5اكك"،3!-5،

ه"عآه!طلا3لوا!م"5.+ة3م!لأءأءا،"س!3ط!4ح*ذط،3!حهمهـةأ،3،")ط9*عط

"*!سلما،5!س4.4!مذ"5لماأا!س4"ة*،طكث!!س*ط!كك!4ء"3لأكاذط5،+!س،ول5!،،طكهلاط!ة394

4ة*15اولالأ،!"4!5حث!3،،أ1،،آع*1!ذ*ع4،آ3+ط!سط!لأ!7!ك+؟محه3!ج

3!ة!س!لك،لا*آث!،3لا،ةذطلي،لاه6!ث!ثة5أعكال!هط5!ول74"،!اء7!،!*5،!!اك3ى

آطأا!س4+،ث!.

ألك!ث!ال*!مع4ة3لأ4!ك3!س10ط!"س!ء5ءمح،ألها*اولأاةلا4!س5،طأ03!سولكال!5

"!*4م!لاع،*!!م3!3يا3!*4*هامل*،!!"3،!!اك!م3ة3ط!س4لأطلاط4،393

"*144ة33لأ!"134ء5لهأور!اك4؟3!393!"4ططء3!س33!"!!ا،تهلأطذم!ول7

ك!لا43!هلا4!ك"!35لمه37ة379*عطا!ع5ا!ذلو!ه*األ،هآم!ث!لأ4ء*ه،،حح،م!4"ول

7،لأكاه،حأالا!اه*!ملام!فى،1*ة!سءلو*ع*ةء"طا"كال!ألط!س!س*ع+!،1،130!ث!3

لا!4!س!لمامل،!5!ك7أ.س!مم!ولم!)4حط!عاك!م"65*3!كال!ط!13طحه51أل!ث!سلألهاةس!ا)مع!!س4

*ة51!8،ذ3،!ول04،!س*لها3!سثم!ك!!!س.+!ك11!م4ءآ!ث!لهأ!د3!طة!ول*وله*آةة+

م!7!"كا!+"س!،"كث!3"ث!ث!اةكات!33وللهاع3"!م4،*ه"حهلو)414!م"3!س،اط3*ع!س7ح؟"

13؟2عآلهج!3!ط،!آ"حة1)!ث!ك3*ه!"ح*5)"(49ة"ءط!هة!س3،!اث!لاط!لاهطلاع7

"63!عمثز!*هأ!*4ث!!لاه+،"،،3!س!،.!س42.لا!!"8!"هل2"ة)ا!ث!،د3،+ج

عكلآ"13"،*لاء+*كةكا!3!3!س،+!م4م!،م،لاءما!عس!لما3311!7!سآ*أللأطط!3ط*9!"

3!3\.5"مح!!0،س!ث!آ3!ك5ه*!س!كث!3ءط،!كث!لأآ،لماح،،،!4آ*!*5ه+ع4؟"،*

13!م!ع.5+لم!كه0،عط)!5!ث!!كلو"51أل!مماا!!مع"،ولح،4،0أ43!أل.

.!"414!7!س"دأء!ة7ح*(ط،3!!سمم!*وله!،ا!5635ل!أ3،،ء*ء"!ل3!3*
لاياط!!ث3لالاهلأ"أل،ألألكلآه*ط،الأ14!س،ح3"كا)ط!س،4ة*65،"!ثع!الط!!ح!س6ةع4

كث!"آةلما3.حدء4"ث!كال!5طا!7!4كاد"كأأ+3ة!س3س!ح*ح3ةع*ح!م،ء".4لألأح

هكاللا!اول"طه!ثكلو!هذع*س!+كح،!س3.
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كلأط!س"اط!سككا*ء!د3*3ء"!3!3طلألا"كاك!،هء31!م5*ةة*لا!س4،"135ول3ع3!أ،

أ""5ح*4،4*لأءآ"!س"ء)ء5ث،لأ4لأط"ه+!هل"،عكاتلأ3،ميحا!أل410ع،6(!ثلأط

،4!س4.آهك!5،!*34ى4،كأ،ط!،.ااك8،*"،!ل،"،)!ث.آم!(!ل.آاول،.ع3."،.،!!عط

4"6+أ5*+3أ"،،".لماح!م4!لا"!)*ه،طلا4!لماط!س"لاحه"!ث!س.آ5ة،،ه*ط!مطة1،

ء،!اا01

+،9)،ى!ول!ول،!3لأ*3،4أل35!س،*لأ!"آةة!أل3"!ول!كاللا،41،!ثعلأ"!

!"لماهلأط8لأ(يلألاءط!،أل،،!م!م"س!لا"!"4!"05ول.آهح5كاللا93لة4!ساة7!هل3!س!رألا.

د!*4لا!،"،*5لا(ا!ثع7ء!ى،+*82.)!3ة!4"ياس!ثاكلأ!س4ا!سس!طا134لأ"،3!."هكثلأ

2!38"،!م9لأ5"ا!ل،ا!س!أل3آ،.ك)2،!!اك،ه6"هحح!سا+ةطمالأط3ح"،لالا3،ول5ه*ع

لأ4دأةأ!اهكلآ4!م!5،األ!ة*!م*ة؟ولطأ3"أ!سا53لا5أع*لأ4!س3ء"ع)أكد4ول5،*

ذلأم!كااح4.م!ث!"3!5لاي!س3لأ7!!5لأامء،*!س"!آجحم!3،!*4،"ط،ع"،4+أل

!س*!ول3على،ح5لأ"+لأ،-أ!س4،!ثح"6لهزا3ءأ"لا4ح،اكا"6د5.!ول،،لا"لهة3*!س!!8لألمظ

اككعط!3"ا!م!كا!ةط.،لأحة"!81!ة03ح"آهلما3لأ*!لاطآةحلأ*4،)!ث!سكاتلاة3ي

5"لمةألك!،"غط!م+أىف!!مءلا!ث1!ك4ول!سألأ،3ولثا3*أ"3ذ3!،،!،طدح1!س،أث!2*أ!)"آ،

!غ2لها"!لا!ث!"!ث!م!3أك،*أ!م!ثا*ة!.)محمة04آه4ع،!الا!ل،.عحع"ال،3"

لا"لماهءم!لهة5،ك!ةططاوله/له5.د!*4كلآه*14!كأ"05لم!!د4!لها!ة!دصم"،داد3ة5

ككاةاطلما5،،"فى7ة"!،.!سلا"كأ"ع3،4"/.كا5،أ11،ه"!ع).شئمالا*"ح5آ،ا*4ثة"،53ي

ا"خ31ةكا*!سه*ذا،حلا.

!ح!م"*ألاة**!م!ول!سغ"ه*،ط9ي*،30"*!!،؟6ع*،كلأ!3،!ا3ع61!ء

!حولحكاص!5مل!حء*303،أ*8.ألك،ا!ث".8طط،3"أي!ىف"!اكلأط*ع،"!س4!4احع!"*!س!

لااة*3!سا،طح،53فى،ط!م!م!م*اول10ة5"فى،ا!ث!،!س4!،!3.ح3!ل،0،5دةكا"،!ل،،ة!

!س"6ع،+\،6،م!ع1..4!مكلأك5نم"،"،"الح4،"*لأ،أ،يميما*ة3"ةاحلا!ور!ئ4).15!،أ*ك،يك!للأ

م!لا"!ح4*ول"ط"!س،"،+س!طا*87ع."آى*3"ع"!ل31ا"لمالما5ألأأة"،اا!ساا!هل

4*ل!لأ!حأكاللأدا*ا3"،!"؟،ا"،!ا!ل،+!س3أل"43!سهال3!أ*!.3""3ط!4كاأ5)،،"،+

آ.*طط4،533*لأكالها،!،،أ،ط*"كلألأاعح!س*14"ع!،14ول5كا*ه"ول،.ة*.ع"أ!1

!ثءكلأ"*لأ"،كلأةطا،1،أط!م*!س55،م8أ!""31،.

!!لك)ء4!سطغ"*اك0،)3ا!اةل933،لو،+*ه*ول!4ولرلهي5!*4!،ها.ج،+1!

لأ*4،،!!!س*آعول3،!2،لأاكال!ة،4!4!م+**410+،،غ""!سه!4!)لا4،5!4لمألاط!س*

!4أح،.43"كلماطح،ى3ح!4!ملماهح.يي*تههه!ح!م3لأممأ2"*!*3"،ته!!*،س!ة

!،3!!له!،ة،ح4،*أ31ا"ك*اك"43اا!طألا*ه*،ع*م"!3*كاط!كات!هلأ!*أ*!اس!1*آ

آاع"ة2يةا؟"4ع*،!ثع3!س،لا"!م*5اا2خ*4ة*!"آل!"،.!الماكاد،!ثعآ،.لأ!مع،ط،ح!+،!

13لهـافى3.،ال4+أعث!س!!م!.،4313آلا!!،حث!،ا!ث34*لهة!*4لأ*4ع!+5لههلأ3عآ،لث!43

!!ث)عة،.ط04أ!م5.،!*4كات!4*عألأا*+"لما،ع4ا!3!كلأه،3،*حث!،"!س،53!سثة3!!ن-

ك!ول!!س!للاال4،8ع،.!ثكأحلأ3ع21كا،64"ول،،؟!سلأ،+!ول"،أل!ثعة،."ه!حءس!3ل

،ه،!ث!م"3أ30"،9*13!ه!سط؟3+ألة*!،،4!،2،طلأع!اللأ!م،*!س5ط3ة3!لالأ"5!حآ*+!

س!ك!ه!هـ4،"ةه"3"5،ء!*44133ك!ول3!س53ء،+3"!س3!س،،1)ع4ا،"!،3!عألا،لأش

2""كث!م!5041ع3ع5،آ،طع؟آ.ام).أأك،ا!"ج!سأل3ع47حآ.أل!س3ول3،ا!!سههل3"آ!4!م

أكأ،!كى"!"ما!سة3،لا(ول،"ع3ول،،ع،.!"!5،كال!!ثةأ!،!ثعألا4!!س5"ع3!م!،،3،!!كأ!سق.

3ءأ!ثع3ح،+*ع+ةهل،"!س4"ح،،!*ه14!س!مهول3لأة!كا3لماه4!)،ه!سد33ةه*،.،الا*9

أ"عأ*14عة،.كث!ةا"ع53،"3.4!3حكاةة*!لأط،.ا!كاة،4"ع3،لأ*!س!)53ذلاه31)آ.
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لألالأ"،عط53ة"!ا!مه*عءطكث!اح،اة"(5،ط!مة3!ثأل"43-!ثك!ث5"ولمأأهل!ث!ي

!3!ح!*لا"!43ع"عأ4احط153؟.

"ه*دأ4!مم3ح3!آكث!*5كلألأك،*5اطه"*هال!"آأل،+ع،*!ل،ألألأم!لأ""كلأةله!4

كات!كهالاء؟4!5،،ع14ع،+لأط*1!041،ع4لا،.ة*!(!ثع4لا!:لأ!ته!ا،،3!*4

7طع!س3لأكلآ!ث،93!!أ)عكات!3!س5طهولأا!!كا،ا!!ثك41جلل!!ث40"4*51،5أ"""(!ث!س

!403ول05،أطس!4ء5!الأ++ول3،ا"+ول6ء4ألأ!حالأط!م!"غ،ء!ع4ء،،!!كا

6ا!3*أ.ـهكأأل4،4ول5ةطا33ال!عاع0،14ة"ء3!سه*اس!لا*أ3،آأ!4طع،!"أ!آء3

!"ءا!.م!لأ"أةلألما!ك!طا313س!آة!*لأا!يةك!7اة3!كال!حخإ"ال!حول*هس!ث!،
!تاك،*!ك!ح4ع4"ع+4،آ*ج"،لا،4*ل!14ع،+3!،7!س5+طالا،3لأ5،م!"ث!"4

كث!!م!ث،أل4لأع2!س*4.!ثحطلها9ع!س!،4"لأ103!"3أ،ك!53!!م!سك!كات!ط39س!طلالأ4

3!الة"،3أ*حع،"29لكا"،ال4*115*ع،هة"4*الماعس!ث!(ة،.لألو!!س"!!3ة*3،لم!3.

"49،أ،."أل4*لأ""اء55!س!!،11لأ،،.05،،ط!سأ!د2.4،"!سأ*5.6اآ"ء*6!"ح*،!كل

!ح3،!أ"،،"4،+ع!م!كأ7ة**"ى"!س،.!"43،9خ،!ل،!3!*ع55"*4علهافى!لأ"3لو،"ع

لأ!سى5،*4،"!!0ا،4.9"6أ!ط،؟2+مة(4ا!ثذلا"!5ة"ا!4ع"6،ء".كاهكال!هث!لا!ملا"-

3اع7ع3!4+آ"*6عا*!"ءأأل،.05،"5"طلو!40"506،،ح!ث!14!س،ة35لا

613،65للاا1!"،*لا"3"ط!حول،أع،.!س4،،"ه+!!لول،،لأ*لما4عاا!ل5!لأ*04،*

612ألاط.)19"35!لماه+،طايلاح"ااثاكال!،5!.،غطأهطكال!5،،."لأس!ة!عط!"ال،

ه،"كال!5"6!049"ع13،،ئمأ*4،،كلأململه4ع*،،كا!،،4ع8طاع".،ح،""ل!أهوللأ"

أأل!"ال!سآطلاول3امل،*لو!+ع4*لا"ول3،،،"4جثا!!اه"لأ*،لمالة،ك"!ثاة"63!سأ،،

،"س!ع55علا!ث!سلهأ834،!"4كال!ح،.!م!مزهل،+،!أ!س4"لا*هحأل"ألع43،13ط!ل!هطلأ!س

كال!4010ح1،لأا7ع3)2":*ألاا"ا!سري،!ح"ا،15هل،هالطلوء!لاث،!*4آ4لا5أ*لهاأأة!كام

لاللاع،*!ماال!الاع*!لأول14"(4ح!س"4،4*لماه.آء،لمالأح4لأطأكاأط!سءحه!أح،

!ج"امل،!"لا*ة4ول1!ماطة"6!ي.50144ذع"+ث!كال!3130ل04لأ"غ،5،!ثلأعكال!53ءط!سة"!

!ح،5،!،ك!5ء"!ه4لأ40!م!ي3"ثث!!*5الا!ع4،ط6"س!،!*4-!تث4!م*،"ع!سلهاء33

اس،.ذح4الاه1!!م3ع63،افىث!اط3!7د،3!اكال!.،ءأ،ء"04؟لأ"43!لاه+)"لا،"ول

4*لأ!،!ع،ءمملاح!سع))أ*!أولأط3!ء!س،!كأ*،"كال!،ء""،لأ!كلأ"كأ!هكاحط!سع64ع4.

!*4!*ه"!ث!س3آكأس؟2"ألأل"لأل!،ص!س!7333كح3،،3يلاع5،!ث،هكلأ!ط*!"6!م

*كادأ!ثع(لهأ"0،.5،4)ط!س*!كا؟!س،،،!أ"،،ط5لما6"ث!ماع9لا4ع!سلهه!ا!ح4طأ*

31،+ه"6لأاا"40ع*أل31+كال!أهـ"،"4عس!لما4،،،"*!50لأ"3طلو،!"ألغ،اآ+!م-*ـهك*ق

هث،،ء3عطلا30!هل""+!!م!ثامل4"ة،3لواع*أل"4!س،*،ألكط!س*،اثحأل4!43ح"ال3"*!س4

3أه"اك،ة)"!*ة"3ة30*،ي"4لا،.ة*!،5،،"ى!سول4،،س!*"لح1،ع35!*ه*ذ!س5

12ه"6حد3محمك33أل!اك3لماءح3!!س5،س!!،عكلآأك50طال،**،!*4،ي!له!"لاة+ع.

لملو*أكألك،،!ث6"عطأ،5.،يا*ع+هكلأ:!،3،*د*!آ.أه*،6عأء!3!ة،*ة!3

؟؟25،اا.بم،*،ء"لا!،*،704أ6ء،.حول3الأ"آله،4ع!نلما"لص(ى)"،"*9،.ألاوله6آ1+؟،

بر*ا3غ*ا!!ممط3،كأ34علاكا!*634+وو،ا؟ا"ا"!لأا!ع،5،.!س!ث!"4،طأكس!ث!3\\3لأ!آ!،ر

"!هلماأاع،.،!،لأ"!ة""5،لأث!كال!ا)6عا!34!سطع،"،إ"عط،،!!لعلا5عث!3لك،.ه-

*أ5،ي!"4كلآخ،45ءاأل"،6لأ.4"كهـ33(،"،!ثعدء،5آلأيلأذس!ءآلاح*ةآ*لأ!لأ!س4

*لألا"هكاللا5،آ*عأل!،.!س"4+أةع"،ول!4!اه*أل5الأة،!ث9*هأل!ث!سآ+ة*4كاه!ع5،

*!*أل!س4ة143ح،ءيكث!أل!س،.!14،اه"*ا57ع،،4!"6طثة57ع14!س!س5)ـه4،
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(8)3"!عح"اف3ء!!ا+!المه!مح!ث!ممحد!ح8!س
حمطلا"حع!3*+*،*+"*/"*5!**آ"3.

!10!.2)،أحه

ء!نهاك،!كم!ول/كه!"6كاا!معلالأ،*لا70!ط8لا3،"ط3!ثه!آءلأط!مكهـ*ذلاه!سط!س*!3،

!ة7!ك5(!ث!أء،!"ها*6!ح،،*لهاءح5،طلا!س-!س*هم!م52ا"آء،،طهلمحهك!0"كلأ3آلا3"!س3ح4

لا"لأ3آ؟لأ34*ءلأ!كلأع*!"!حم،!لا"4!س3!م!ك1لها5.

لا""33لو!ل،ث!أة!لأم!ث!،ألأة.،م!"،"ة!س4ةلأس!لأ4!ألم!ن.،!!س3"ه"لالهام!ص"!!م!كا

56*ه*!ة!ل5،"لاطلأ"!آ!م4!ك4لاةلأط!س!أءطكلأ/هل2!س!3،!*!لا*ث!لأح35-

ء4!سأل!*3394!مه".5،!س7ة1013كا3"ث!آ"،له،ةحكاتلام!ء74!م3!ط،5!كاتلأ5!كاتلأ

"عم53!س-ط!*4ذا"3ذلا33!"6**4!*!م6*"لا"،ط!س+!33!03،طلاجط!س!اهل4!م"

غ،6إكأة"5لالم!5،،الأ*"ة"!آغ"!مكاتلا؟4ء،31"6،!سء،لأط!ة3"!،آ3!ك3له!!م3\3لألا(،ة5ول.

كل،*3صلاهع4ط3!ثة6!*54عةآء*!لا!ه"!!أ،!لالأ304ةلألأ،ه"*لأ4م!مة3له!ول!ث15لأ

3عح43،آ4ح3ح8"ح!!7!4لالأطلها!)،ة3ط"،أل04،"033!ثة،أل51ة!طلأ3!045-

،"!مداايآ"3،ة"3مآهلمإه3ءا!)8"!ا؟+كاللأ،"طعا"ل!.لأ*.آء،،ءآحيأ!30

"935،لأ،ا4!ول،،.")!سأل!!ء*!ك4!*كااه"6!""!"6!س74آع3،أل4،3*لأط،64ء

4ة1"الها*،س!ا)طغ"3ء4!ك"+هلو5ل"،"كاللأ5ز"ط!س"م!ث!ولأس!*"ل!ي!3فىلالأع"هلأعث!لا

ط!س،)3كالاه3!س4آط3"04لأ،كثلأأ!4!سول46اع!ل،351!كا"!طة5ألأغحح!*34ءلأ!

آ!كلأ544!أ."3عح431!*4؟"ةإملأءا4+ةل!داا"39لمالأول3كا7،3،"94طآ"60

"49*(طلأم!احل!كلأ5،"فى،،ح(،،)ا!سكاةولأ*1،!،!"5،1!س7له!3،،ه،"!س

ة401الع*"أع؟غه!اككال!!م).!م!ه".حا"!ط!م3(8"53."أ"ذ،لا!كثلأ4!سول

3طخ،ال،.*ملع4ىفألك،!ط9آ،،آ،35!هألك!س!4!م34ة3!ال5!،،4لأعطهال"44!3كلإط

14عماجحم،""إم3آ.ك33ج44ح،.اط،."لو4،34ع\\74"،عأحلأا("6!!س3،طع4!لا".،

"37ع،+ح*أ،ا3!للا!ث!ا3"ع533كلأياء،طة3!س4لألالا4!ككا1!5،20"!ك3،كا*ذا!!كا

!ع3اثقا1،،!ككلأ4،اح+*،ال44،+ة""،*!ط!ةل!ساأكاثاهـلأ"!3"أ!ححلم)س!ط،

5(ه*!م4حث!،"لأ5!!أ4."!ث!س*كلأ1ةا"ا"ء!سلأح!ل340ح!طلهأ3،،أ!(7!ل5!ث،هاك!ل5

لأ4!لماهط5ع03،ا.4!،لأاكاه!!*4،،!ا1،*3!سع6!مط"آلأأولم!هه"،كلأ*ء4

ث!لالأع9ء،*هح*"5!4+5*عة*4طهلماآ*5،،ءط2لهط!3،ءةكاه،3ه"!)ع4!!كا

ءالا")ح!!ك،طحم4،4!سلألا)،!"اء).ا!!3+اةآأ"ة،ط!ك،*5،ء!ش663ع،للا"خا!سءأث!لأ!ة،،

،3ع!3لاعم5،!*34ح"3،لأح)"!"*!،ال،ا!لول3"*ة!ة*(!ث،ع3لهاعع،!5طلا!صووطيعح،!

،*الأعةحأ!س3لأولل3لاطك!33كثلاع3!س!!س!عأء"551،لما"اة1،عث!لأ!!7!س"لأح

حلأإة14!كك!حع3"*+"!مع4،0اغ،أللة*5.ط9*ع3!لكا!اهل،"ع4لأط!م"!+،آ.3س!

لها!لا"لأ!س"حطآعلا3*!!*!سكلألأ!لأكح!4!3!لا)*لاالأ!عآآكاص!3،،ة!اك،اذ؟اح

أ،ة!لهـ3،ءكلأطهلأ"!!الا!ا30!ع5آة،ة!س4آ،أط،!ململهأد!مطأهآل!2!ملا13حطدأ5"19أ*3

هم*،!عط،ء033ذع5أه"5.لو"آاأط*!ل6+*31ةمس!،،م!41حط3*)!5!7!ح،11

له+3ع5،لما3:!ولع*حح!ع3،كحهآ،عءإر!ملل!3ء،3ءآ!اك،8علوء3،!3دلمء

إء!ع3آة+ج"78،.".".9206-20



(2)فىكلهم!!!ع!-"ه""*!ل،فكا2ءهم!5،.

بي!هف!لح(!ءهك!*همن)"عفةكا!!؟حص!

)*3!له!(،،!رث:!فطفاف!،!م!!ك!*3"!ك،48..*سا2حر

7!8عىفي!حمءلمءعكهىفيح،!50،ي!هث4"ههك!!ل!م!!اكء!ل4"لهه،ي!لع!"ء3ي

ء!كاههك!م!يلم3ءلم!!،ءكهينمي،!!!!ثمع+عح!ع!ككار4لمهكاءلم+ءكاه!!يع،لم5

فه،!كيقعء!نءملع"!ع"لمكهحى3جكافيلمغ2؟ال،ه4،لمعيكا!ءء"!،هع،لمرمهيىك!!لمه("ح

ءعقى!*ىءه،،80عقىهلم!!هيكاكل"كلحء،مل+هءلم4!عىثهء!.د!*ى4ء،"ولكأعع!.و

لمءعول؟ج!/مهكهـ"لمجعء،!كمل،لمءحيي453لم!4،لم+عكل3*ي3!اكممه"8*ءمه!م

لم3!كع7،2!.!ك!لمع!عكهلمأءيع!فلمىر7ء"!كالهـثهكلع8ءلميعلمىعءحمل،"/4!ل*"ح!كاكله!م!لمي

لمهلمقي3ءلمكه.

فى"ا"!ثحح"6+!55ة5.،غ*ه،503ك!ح"،.أ،ة!س!م3ولذس!طا7آ)،!!!س!ل3

كهـأ!ك!رفى*4!س3،3أ"15!*4،،3+هوللا3!مأ؟ول3*أهء!م*مس!5،3*ء3،0!!لاط!ل5،،ء

11!ط7ةا)!!!سآه!ا!*+"!ع،."3؟كا!!ئههاك!،لو!7234ز3!ع!3"ءآ.،،!.!ثام3"س!لأس!ه!ك.

أ"!7!3ا"*أل35خ"ح3ةم،حع4،!لس!ط.،4،6045"محه*ه!ثك*ا35لما8*!آ"ع-

5!س"!م!س،*ة!3!ك5،.ل3*!سعةشث!ا!ي!ث!امع،"!013(2ط!ك!م4،(س!ةأط!7!4ه*ع

3،4ح،.،،ة!ل!3"4"لماهءكا!ا"ةع!!لة!ل!5""4،ة31/ءل14ح5!ح،.ة،"ح!س3"!!اكأ

،.!ك4لما!س3دأأل"لو15عمحءأ2)،آلهالأ،!أ5حمم!سح10"ذك01،س!كال!ى

!3عفهح+،!!ي!4*4ج،لههءىعلممهـفي3هفيىمهكلعكهع

،لأ،ةأ*)عح،4،آلم،غ،550"أةكث!!عةط3!ث3آ.ة،أح!،!لو،.حاآ.ال3333لا5.

!ك!ع4،،4ةد،،،!3!الأ!ع.آلا11ط9!س،+كأح،.35!!!!!"."نم"ألا3يلأأع35"لما5

)عول!ولالما5"ا!كأفىلماول3!ح!سأول3،!ةلم!3.3!م)ة*،!لما!لما3!له!14.3ح2"4ا!،

!ي!ا"ة5ط.آ26لول"!2مث!).

،،!!ة،طهن!ا**ة!،.ء*حط!م؟"طة!ط!*.2!ر

"5طلا03!م3لاح!هل3ةلو،!*4ة*!!ط!م3!!كم!ىآ،"33،ءال!ثاك3آاأ*؟ع5،

"ع!عي!اح4اة!،م35!طلول،+عأة!!!ااأة!5؟4!لما34،ح3أء!!س(!3!ك3،!"4

"!س،+)آ،،4!لمااع،*!ئ!!أ*"5."!سط!7!م!ثح3!مة3ع4ول،،"!س.أل!043ا!،ا!أه*!،

ك*3"!ن1!ك1/"لأ!للما،.ح،+ح3!م*حع،كأعس!034!"!م5ء،"4!ك133،"لال!3!م4*ا"ذ،!!-

،ةه"!*43كح)*،م،حع"!"4،كدأعاكء،ا/ا!!م5!؟،+!س"!*!،5!"ة*"!أ،ء4-عل

(1لماع3لالأ3لا1(ر3"1حدنا8!أ!احا!أة0،5،.لا5."ا63علث!ح0،1

(3!!"،،أ"،+آ!س5)عكلأ،!*آلمااي،لماد!ل!آك!لما"3!"4كهـول)+اع"لا3"ع3*!3؟

3"1*!لماه3!؟3ة،،حأ*!*.3أ!*!ح!لأ"*!س؟"!س3"6كعة.

3!هـ*،آءدأط!ح5له!*حح،+53محع!3!3"!ذلا5لو،!م33!ول3!لماه"لمالا3"33-

)!*لولماةس!ح!53!"امل33حا!*!لو!لو3،لو3،!!3*ة.س

*!ع،،ع*3*ه:ء"!+ل!عه!3،ء7ولعح+!ذأونولولولح3ح!ول*."8

*سلا"ع!،5،*ء،*ط5،":ء+ء*.قىذىذحأء3!نج"*5).2""*.597-596.



(،)"!ط"لو،+3!؟ا!4*3"لولك،33*هس

"ـه!ل،هه،*!!*"ءا!وك*."،!ح"ؤ!.2-8!عس.آ،*،.،-2ء

،،لالماه40*داه،،،3!؟،لألاه،،،مملأ8334؟"(!ط!043؟لاهول40آه*ه!،!ي،ء

36!س3أ،،ك!س!لا،3ح"ال!!م،.0،.3.،،)!ا!ااكلأه3لأ"3"كأ"اأ،53،.آ!م؟أل30*ة*!،"ط!لا

"ع40لاء"3حك3ة،آك!س!،5،.5ا/!ث،!مآ.5ول!لمح!!3!سعكلأ40لاء*،803ول35!مإ-3،ك!7

ة1،)ى81كث!5م،.8+هول.آ"3"،آكثلأ"،+3"أ!حول!احط!3.540ءكلأع+3ع*يحلما3!س4

5،0م!"!م!اأء"حآكأ!"!،\3ع!5"هلا!ه*!كح."،لأ"أ3ك!ث!،،ك!أث!ح5،م!ط،ح!5ع

3،كأمن،أ"5!اول5لم4عطكثلا55119،،\أة!*ة،أل!س،.

03كلأل!*"ع"!7!سح*هم!15ك!لآام4*ههم!5ياح63!ع"ر،4يملأع"ح3!!ممه

"833/س!+،األ!أك،\آ،31؟،لا"2خا9!س5،،أل*53!م!ال!امل3(..،ل!"دا،لأةم،كلأ4اكآ!+!،!م8

،9!،لأ!"!س!كاللأس!،113343)*!4،ال3لألأث!!لهاهلأألك!،حطح!ع3ك3*لاط،ا"،!ثع

3)أل،+ا)1*،نمل57علأ"أث!3أع.آ30لا!ث!لا"ة"4ة5(00ولءلأ"،اا!ط4*لماه،

أ).،ء!ساة!ةهول5!!ل!4ى3ع!304،ءلألماه35،كلأ4!موللأهلم!3"كلأدلأ"5).!سأع!3

م5،"!عي،.لماامم!8م!+9*.،*آ"!!مدأ،!"6*ه!لأهول!أءآعلمالمل!3"7لأاالها4ح

ء045!8ع"!يأ4ح،.!س!ل"6ع34املا)!سطع،.،4*لالأط،،!ثعتع"آلو35،،ك3،*!،ع

ح!!م3غ؟،+.

03!4!الة3"4لأأ.،لااح5*لأة!5!3!سحذاطول!ح*ع،!!،"حةخط!س!ك!ال3!م،2!ثلام!

كال!اةاا!لا"*حث!"أس!7!م"7!ح).0،.57!!*،،313!س!!*43*5!ثطه*035ذ-جط

ح3يا!ل!،كا!مة"***ع5،ثةأ.آلما!س،.!ساة!ة8"،،لأس!4!ساع9ط،.أل!جطاعء"ألح!م33.آى

،ع3،،أ7+20،1751.ح،*طاع،خ،!1،طلأ*ة"!3!لأآ!س.

ه"ا"!س!س"ه1)،ثع،.أل؟14!ي"6ع+،!ك،!!س،،ة*ه7+لا"ع35محم2.الأعرا!ة7ح"

،"،"أل5عطكثلأ5!*ةهءا"+اعحطم:.("ه!ا!"4ع"ه"3،،\7"!الاه"53،23

،"ع"ا4ءه،)،14!ك،الأأهم!"لمح!ل!"*1كلأ40لما5ع،،3ك"3ح،!م*،15ل!م،3"4ال!ث!مة،+

الأ،34!4!،!ثعكط5الا.4ألأأاط!!.14!هل،آ،!يا!ماثا!م34،*ة5،"3*لمةءاءكا!"ي

!ك!ال!5،!ك7!م،.ألأا33!5،!س،+،ء،!ح3أ!15؟5(!*!س3لأةلا"3،3س!"له!أ.آ5،د،!ثع

عرأه"ا!س.،آ14ع"ة!ا!س،.).!مولح4+د143!"!)ا11.3!!ثع*ة)!ك!ه!س3*"(،

،.ة5ع1("1،،4.،عأككاللاع(،!سا1.43،،"53لأطعها!3*ه!+آ"7!س03(4!س!م!314

4هع1،5ة!،4/!س).!م،آ!،+1"!ك،!،41ع،.ح!5"ا!!ولي،أ"عح)+؟آ(،لأء"!سهم!

لأس!ذأ+،،غ:،،"!ساف"،أاكطأك"3ءا14!اةه"3!،،

*!ل!س"،5،*عةولكااه:ىءلا"5*ح،!لةلم54ءآ،"ء،20،57""586-58750.





ع،!ى!!!له!3
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!72!لأآالأ!!!ث7آم

ؤكط

،*،*!"ط!.ء.م!

ح2،،*5،!ثا



*8+*لح!ي*!ول+!حلأح!ظ

!ا!

!.،.4حل"!األا

5!الإنالا،6"
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